Subject: Становище по 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 Тодор Чобанов,
Бих искал да изразя категоричното си несъгласие с предложените промени в
„Наредбата за прием на деца в общинските, самостоятелни детски ясли, детски градини
и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община“ относно Отпадането на К5: „К5. Дете, което посещава общинска
самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на
територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване – 1 т.“.
Като родител на дете, неприето в държавна ясла или градина с яслени групи, макар да
живея от 35 години в София, като 4-то поколение софиянец, НЕ СЪМ СЪГЛАСЕН с
премахване на тази точка! Много време и усилия трябваше да положим със съпругата
ми в това да запишем детето ни на частна ясла, която да дава тази допълнителна точка,
за да може да има по-голям шанс и да го приемат в държавна ДГ следващата година.
Към този момент ние сме принудени да плащаме високата такса (750 лв.) в такава
частна ясла, за да увеличим шанса ни с тази допълнителна точка! С предлагането да
отпадне тази К5, правите излишно всичко, което до този момент сме направили, както и
парите, които ще вложим в следващата година, за да можем евентуално да осигурим
по-голям шанс на детето ни да посещава общинска градина! С промяната ще обречете
множество семейства да работят, за да може децата им да продължават да ходят на
частни детски градини, само защото не са имали късмета в „лотарията“!
1. Предлагам отпадането на К5 да бъде реализирано с гратисен период, като да важи за
децата родени след началото на 2020 г.!
2. Столична община да започне адекватно и ефективно да инвестира в строежа на нови
общински детски ясли и градини, за да има място за всички, а не приетите да са на
лотариен принцип!
Надявам се да вземете под внимание всички несъгласни мнения по този въпрос!
С уважение,
Станислав Николов

