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
Уважаеми доц. д-р Тодор Чобанов,
Бих искала да изразя несъгласието си с проекта за Наредбата за прием на деца в ДГ и поконкретно с отпадането на критерий No 5 - 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.
С премахването на този критерий ще оставите много деца и техните семейства в неизгодно
положение, ще допринесете за нарастване на семейните и финансови проблеми на младите
домакинства, които са взели решението да останат в България.
Не е честно спрямо децата, които вече са приети в детски ясли, да трябва отново да се борят за
място в детска градина на базата на „лотария“. Децата имат социални нужди, имат изградени
навици в яслата, а техните родители са направили равносметка и са се върнали на работа. Как
ще обяснят подобна ситуация пред работодателя си, как ще продължат да се издържат
финансово, ако единият родител се налага да остане с детето вкъщи?
С такива промени младите хора не са стимулирани да раждат деца. По никакъв начин не се
чувствам подкрепена да отглеждам детето си в тази държава, а още по-малко да създавам още
деца в такава среда.
Тази стъпка е напълно необмислена и не би била от полза за никого. Ситуацията с липса на
места в общинските ДЯ и ДГ не се променя, а само се подклажда напрежението между
родителите. Моето предложение е да спрете да променяте критериите от днес за утре и да
започнете да мислите за откриване на нови заведения за детска грижа.
Най-малкото, което можете да направите в случая, е да забавите влизането в сила на тези
промени и да дадете шанс на вече родените набори да кандидатстват за градина с
допълнителна точка.
С уважение,
Виктория Иванова

