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Относно: 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 г-н Чобанов,
С настоящото изразявам несъгласието си с отпадането на допълнителната точка при
кандидатстване за детска градина по отношение на децата, посещаващи самостоятелна
детска ясла (критерий К5) в проекта на Наредбата. Промяната е не просто
нецелесъобразна, но и дискриминационна, тъй като децата, посещаващи СДЯ биват
поставяни при по-неблагоприятни условия спрямо децата, посещаващи яслени групи в
ЦГ. Последните автоматично продължават в градинска група, докато децата,
посещавали СДЯ кандидатстват повторно и отпадането на допълнителната точка ще ги
ощети съществено.
Липсва каквато и да е аргументация към проекта на Наредбата за предложената
промяна, както и ефектът, който очаквате да се получи. А той със сигурност няма да е
по-честни правила и по—малко напрежение сред родителите. Очевидно и обосновано
е, че при кандидатстването в СДЯ по реда на настоящата Наредба, наред с локацията,
по-големите шансове в определени случаи, добрите отзиви за персонала и т.н., важно
съображение за голяма част от родителите е и тази допълнителна точка, даваща
възможност за прием в детска градина (макар и в никой случай гарантиран). Решение за
записване на децата набор 2018 и 2019 г. в СДЯ се компрометира от бъдещите промени
и ощетява семействата, направили информиран избор на базата нормативната уредба и
липсата на каквито и да е обсъждания в посока премахване на въпросния критерий.
С оглед изложеното, ако не бъдат приети аргументите за възстановяване на критерий
К5 от Наредбата, предлагам да се предвиди гратисен период от 2г. преди промяната да
влезе в сила.
След изтичането на този период, правилният подход би бил общо ново кандидатстване
на всички деца за първа градинска група, независимо дали са посещаващи СДЯ или
яслени групи в ЦГ, на равни начала.
По същество, смятам, че предлаганите промени (в тяхната цялост) не са в състояние да
решат проблемите с липсата на достатъчно места в детските ясли и градини. Посоката,
в която следва да се върви, е действително приоритизиране на проблема от страна на
Столична община, строеж на нови детски заведения, а в районите, в които
действително липсват терени - наемане на помещения, годни да се използват за целта и
субсидиране на частните детски градини.
С уважение,
Мария Кирилова

