From: Lyudmila Koleva
Sent: Tuesday, September 29, 2020 10:17 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: Проект за нова наредба за приема в ясли и градини

Уважаема госпожо,
с настоящото писмо искам да изкажа мнението си относно Проект за нова наредба за
прием в ясли, детски градини и подготвителни групи.
Детето ми е набор 2019 г. и не беше прието в държавно заведение. В следствие на това
бе записано и посещава частна детска ясла, като се спряхме на лицензирана такава по
две причини:
- вярваме, че за да е получила лиценз, яслата отговаря на всички изисквания на МОН и
детето ни ще получи адекватна и сравнима с държавните заведения грижа. Обмисляйки
и евентуално приемайки премахването на допълнителната точка, която посещението на
лицензираните частни ясли осигурява, вие ще постигнете общо понижение в нивото на
предлагането на частната услуга, тъй като ЧДЯ няма да имат стимул да покрият
изискванията от МОН. Смятам, че вместо в тази посока, е редно да съсредоточите
усилия в поставяне на по-високи критерии пред частните фирми, регистриращи ясли и
детски центрове, за доброто на децата, които са нямали шанса да попаднат в държавно
заведение, но значи ли това, че трябва да учат в гараж?
- при сегашните условия за кандидатстване в детски градини, в района, в който живеем,
детето ни по всяка вероятност няма да бъде прието с 12 точки и ще се наложи да
посещава и частна градина. Затова сме преценили и записали детето в ясла, даваща
точка, въпреки че тя не е дори близо до дома и местоработите ни, защото само така
бихме получили 13 точки и съответно шанс да се борим с децата, имали късмета да
попаднат в държавна ясла при сегашните класирания. Отнемайки тази възможност,
бихте поставили стотици семейства като нашето в изключително неизгодна ситуация,
не само предвид, че ние вече веднъж сме нямали лотариен късмет, но най-вече, че сме
взели решение за мястото, в което ще учат децата ни, на базата на едни условия, които
евентуално ще решите да промените в движение.
Промените в настоящите критерии, които далеч не са съвършени, няма да доведе до
никакъв положителен ефект, а би било преливане от пусто в празно и замазване очите
на родителите. Работете за откриване на нови места, не за промени в правилата, защото
както и сега, така и в проектоплановете ви, дискриминираните групи са повече от
облагодетелстваните.
С уважение,
Людмила Колева

