From: Diliana Pastuhova
Sent: Monday, September 28, 2020 3:39 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: Относно промените в наредбата за прием в детски ясли и градини

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична
община
Относно: Проект на Наредба за прием на деца в общинските
самостоятелни детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община
Здравейте, Пиша ви по повод готвените промени за прием в ДГ.Според мен,
премахването на така заветната 1т. от СДЯ или Частна (одобрена от общината) в такъв
кратък срок е подигравка с децата и техните родители. В подкрепа на казаното, излагам
и своите аргументи:
1.

Ние записваме децата си на СДЯ явно, защото не са могли да влязат в ДГ., а
ЗАЩО?! ... защото просто няма достатъчно места. Децата записани в СДЯ
вече са придобили социални навици и имат рутината, че ходят на ясла и
прехода към ДГ е по-лесен.

2. Родители, записали децата си на частна градина даваща 1т. , са га направили,
защото просто нямат друга алтернатива. Всички ние плащаме такса, доста
над минималната работна заплата за РБ. (В нашия случаи 720лв)
3. Ще премахнете ли и 1т. за децата и в ДГ, които преминават от ясла в
градина?
Предложението ми е:
-

-

-

Отсрочка на промяна, за да може родителите, които са си записали децата в СДЯ
или в частна смятайки, че догодина децата им ще влязат в ДГ да не бъдат
ощетявани.
Уседналостта да се увеличи от 3г на 5г.
Моето дете е набор 2018г. 2 години не я приемат на ясла. От 2012г. се водя на
постоянен адрес в ж.к.Дървеница бл.46, „ДГ 72 Приказка без край” буквално е
залепена на блока ни и вече 2-ра година дететто ми не е прието там. Интересно
как обаче, хора които не са от квартала или района на община студентска са
записали децата си именно там?! Мисля, че вие много добре знаете как ....
Записахме я на ЧДГ в Бояна, даваща ни 1т, с надеждата да имаме по-голям шанс
за прием в 1-ва грува ДГ, за да се върнем на работа и икономиката ни „УЖ” да
се разбива и върви нагоре.

НЕ СЪМ СЪГЛАСНА С ПРОМЕНИТЕ И НАСТОЯВАМ МОЕТО ДЕТЕ ДА ИМА
РАВНИ ПРАВА С ДРУГИТЕ!

С уважение,
Диляна Пастухова-Иванова

