From: Mariana Kondratceva
Sent: Monday, September 28, 2020 3:30 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: 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

На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на
Столична община
Уважаеми доц., д-р Чобанов!
Бих желала да заявя категорично НЕСЪГЛАСИЕ относно отнемането на точка за
посещение в държавна или частна лицензирана ясла!
Тъй като всички знаем,че местата в държавните ясли и градини са кът,не смятам ,че
тази промяна би довела до нещо положително,напротив,утежнава още повече създалата
се ситуация.Като родител на дете набор 2018 година ,нямам възможността да го гледам
до 3 годишна възраст ,тъй като и аз и баща му сме работещи родители !Избрали сме
варианта да отделяме от доходите си ,за да може детето да посещава необходимото
заведение точно и именно заради тази точка,за да има по-голям шанс за прием в
държавно учреждение догодина!Взели сме това решение,каквото и да ни коства,защото
таксите не са никак малки,но избор няма!Би било крайно некоректно да се прилага
такава промяна и то най-вече в заварено положение за набор 2018 и 2019,тъй като
родителите вече са взели съответното решение и съответните суми вече се плащат и
няма да е никак коректно ако накрая отпадне и то считано в сила от такава ранна дата
,2021!!!Същото важи и за децата в държавна ясла,не смятам ,че подобна
дискриминация е адекватна и приемлива.
Веднъж приети децата в самостоятелни ясли ,било то частни или държавни ,те трябва
така или иначе втори път да кандидатстват,което означава отново смяна на
обстановка,други деца и възпитатели,СТРЕС! Отнемането на тази точка е
дискриминация към тези деца и родители,които не са имали щастието ,детето им да
бъде прието в градина с яслени групи,за да продължи плавно и спокойно без
преместване и не са имали спокойствието и възможността да го гледат вкъщи до 3
години !Не отнемайте това право на родителите,които нямат друга алтернатива,да
получат по-висок достъп до държавно учреждение!Това би било крайно нелепо и
нечестно!Точката трябва да остане и да се разглежда със сериозността с която се
разглеждат и всички останали допълни точки за прием!
С Уважение:
Мариана Кондратцева

