Subject: 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
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
Уважаеми г-н Чобанов,
Бих искал да изразя несъгласието си с отпадането на допълнителната точка за децата,
посещаващи СДЯ при кандидатстване в първа група на детска градина в проекта за наредба за
прием на деца в общинските детски ясли, детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на СО. Считам, че не е редно отпадането на тази точка да
засяга децата, които в момента посещават СДЯ. Тези деца несъмнено са поставени в понеблагоприятни условия от децата, които посещават яслена група в детска градина с яслени
групи, защото последните се записват автоматично в първа градинска група на съответната
градина, без да участват в класирания. Допълнителната точка до голяма степен компенсираше
тази несправедливост, предвид факта че им даваше известно предимство при кандидатстване
за прием в първа градинска група, без обаче по никакъв начин да им гарантира прием. Предвид
липсата на достатъчно детски градини с яслени групи, именно тази допълнителна точка е
мотивирало родителите на тези деца да се насочат към СДЯ, вместо към градина с яслени
групи. Ако отпадането ѝ беше известно на родителите още преди подреждането на желанията
им при кандидастването за яслена група, едва ли има родител, който би предпочел СДЯ пред
детска градина с яслени групи, при положение че едната гарантира със сигурност място в
детско заведение до започване на училище, а другата ще ги изправи пред повторния стрес на
кандидстването след година или две без каквото и да било предимство. Имайте предвид и че
родителите на децата, които в момента посещават ясла, вече са се върнали отново на работа,
а децата са привикнали към режима в детското заведение. Невъзможността на децата да
продължат в детска градина безспорно ще подейства крайно негативно, както на децата, така и
на родителите, които ще бъдат принудени да напуснат работа, за да гледат децата си.
Поради изложените причини, считам че не е редно допълнителната точка да бъде отнета за
децата, които към момента посещават СДЯ, а именно родените 2018/2019г. Точката би могла
да отпадне за родените по-късно, но според мен тогава с цел равнопоставеност, трябва всяка
СДЯ да бъде "прикрепена" към конкретна детска градина без яслени групи и завършващите
втора яслена група деца да продължават автоматично в първа градинска група в съответната
градина. Ако пък този вариант е невъзможен, то тогава децата, завършващи яслена група в
детска градина би следвало да загубят възможността да продължат автоматично в първа
градинска група и да кандидатстват без привилегии заедно с тези, които са завършили СДЯ.
Едва тогава би имало равнопоставеност.
С уважение,
Богдан Димитров

