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Уважаеми доц. Чобанов,
във връзка с предложените промени по Наредбата, бих искала да изразя следното
мнение.
Аз не мисля, че „преливането от пусто в празно“ ще реши проблема с недостига на
места. Единственото решение е ударно строителство. Все още не ми се струва редно, на
2 годишно детe да изисквате 3 години уседналост за максимален брой точки. /Тоест
уседналост на родителя, още преди да се роди детето/. При положение, че в страната
като цяло липсва каквато и да е социална политика за подпомагане на младите
семейства – ако щете с безлихвени кредити, данъчни облекчения или каквато и да
била адекватна социална помощ.
Още повече е абсурдно за мен, деца, вече приети в СДЯ /набор 2018 и 2019/ да бъдат
поставени в неблагоприятното положение за кандидатстване за първа градинска група с
РАЗЛИЧНИ критерии, от тези, по които са били приети в СДЯ. Детето, прието в СДЯ,
вече е, така да се каже, влязло в системата – започва да се учи на навици, които само
педагозите и мед. персонал в яслата могат да му предадат. Социализира се, копира
действия на други деца, учи се да се храни само и т.н. и т.н. И на това дете, през месец
май 2021, да му се отнеме предимството да продължи по-нагоре в системата, (чрез
отпадане на К5 точката от ясла) ми се вижда наистина недобронамерено, вредно,
объркващо и десоциализиращо. От друга страна, децата, приети в ОДЗ/яслени групи/,
да нямат подобен проблем и автоматично да продължават напред, е поставяне на
същите в по-благоприятно положение. Тоест - наказанието е за всички, приети в СДЯ.
Каквито и промени да се правят в Наредбата, е редно да съществува т.н. ЗАВАРЕНО
ПОЛОЖЕНИЕ. Което в случая обхваща децата в най-крехката възраст – набор 2018 и
2019, посещаващи СДЯ. При това не само за „гратисен период“ по К5, а също най-вече
и за уседналостта. Тоест – дайте шанс на децата, приети в системата, да кандидатстват
по същите правила, по които са били приети, за да се избегне един шок – както за
детето, така и за родител – след 1 година посещение на ясла, да е принудено да се върне
вкъщи, а родителят да напусне работа. Поставете децата от ОДЗ /яслени групи/ и СДЯ в
ЕДНАКВО БЛАГОПРИЯТНО ПОЛОЖЕНИЕ. Другото е открита дискриминация.
С Уважение
Кристина Попова

