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
Считам за напълно основателно, справедливо и законосъобразно предвиденото в
проекта на наредба отпадане на общ критерий № 5 "Дете, което посещава
самостоятелна детска ясла или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на
територията на Столична община най-малко 6 месеца преди записване".
Считам, че оставането на този критерии в сила или евентуалното удължаване на
неговото действие спрямо децата, родени през 2018 и 2019 г. ще продължи порочният и
дискриминационен ред за прием на деца в детските заведения на територията на
столична община.
Съображенията ми за това са следните:
Към настоящият момент над 3000 деца, родени през 2018 г. не са приети в ясли и
детски градини с яслени групи. Тези деца не са приети в посочените детски заведения
не по вина на родителите, а поради единствената причина, че е налице огромен
недостиг на места за яслени групи. Ако продължи да се прилага горепосоченият
критерий № 5, то при кандидатстването през следващата учебна година за прием в
първа група в ДГ, всички тези деца ще бъат поставени в неравнопоставено положение с
останалите деца, които вече са приети в СДЯ или ДГ с яслени групи.
Тези деца ще бъдат приемани в първа група на ДГ едва след всички, които вече са
приети в ДГ с яслени групи и всички тези, които вече са приети и посещават СДЯ през
настоящата учебна година. Тези деца ще бъдат лишени от възможността да бъдат
приети в първа група в ДГ, поради единствената причина, че през настоящата учебна
година не са били приети в яслена група, за което обстоятелство, както по- горе
посочих, нито те, нито родителите им имат вина, просто са отговаряли на нормалните
общи критерии и са участвали с 12 точки в класирането и не са изтеглили печеливш
билет от томболата.
Не е редно загубилите в томболата през настоящата година, да бъдат лишавани от
възможността за равен достъп до образование и през следващите години, поради
причината, че не са имали късмет. Считам, че децата следва да бъдат тетирани еднакво
и да имат равен шанс при кандидатстване, отговаряйки на едни и същи критерии, като
тази бонус точка по критерии № 5 ощетява семействата на деца, които не са били
приети в СДЯ и ДГ с яслени групи на този етап, поради недостиг на места, тоест по
независещи от тях причини, както и тези, които са се възползвали от правото си на
отпуск за отглеждане на дете през третата година от раждането.
Считам, че е крайно време да бъде сложен край на тази порочна практика, която
нарушава всички принципи на равнопоставеност и справедливост, като подкрепям
проекта за наредба в настоящия му вид с отпадане на критерий № 5 без каквито и да е
гратисни периоди, които да продължат да ощетяват неприетите деца, родени през 2018
и 2019 г.
С уважение,
Светлана Костова
Илиян Костов

