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
Уважаеми представители на Столична община,
Уважаеми доц. Д-р Чобанов,
С настоящето писмо бих искал да изразя становището си относно "Проект на Наредба за прием
на деца в самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни групи в общинските
училища към Столична община", както и крайното ми несъгласие с предложението за
премахване на К5 при прием на деца в детски градини.
Формулираната обосновка за предложението за премахването на К5, който дава право на 1
точка за деца, посещавали повече от 6 месеца СДЯ или ЧДЯ, лицензирана от СРЗИ, при
кандидатстване в ДГ, е лишена от обоснователни аргументи.
Как може мотивацията за родители, които искат да останат да гледат децата си до 3-годишна
възраст да е мотив за отнемане на К5 от децата, чиито родители са били принудени да пуснат
децата си в СДЯ или ЧДЯ по-рано?
Когато се цели поставянето на децата, чиито родители ги отглеждат до 3-годишна възраст, в
равностойно положение с децата, чиито родители по-рано са се върнали на работа, то тогава
трябва усилията да се насочат в посока поощряване по някакъв начин на тези родители,
останали да отглеждат децата си до 3-годишна възраст.
Но това поощряване не се състои в това да отпадат критерии от досега съществуващите,
какъвто е К5 от настоящия регламент за класиране.
Премахването на К5 не води до нищо друго, освен до дискриминационно поставяне на едни
деца спрямо други. На едни родители спрямо други.
Отнемането на точката при кандидатстване в ДГ ще лиши много деца, които са били приети в
СДЯ (защото в съответния район не е имало места в ДГ) от равностойно кандидатстване,
спрямо децата, които „чрез жребий“ са били приети в ДГ и за тях не се налага ново
кандидатстване за първа градинска група.
Тук се причисляват и децата, които посещават ЧДЯ, лицензирана от СРЗИ.
Това е първата форма на дискриминация на едни деца спрямо други деца, които са имали
късмет да бъдат изтеглени чрез жребий за обидно малкото свободни места в ДГ в София.
Втората форма на дискриминация е на родителите на тези деца.
Аз съм родител на дете, което посещава ЧДЯ, лицензирана от СРЗИ, и също се чувствам
дискриминиран спрямо родителите на деца, които са приети в СДЯ или ДГ, тъй като таксата,
която плащам аз и таксата за родители, чиито деца посещават ДГ е коренно различна.
Тази въпросна такса в частните лицензирани ясли е в доста по-голям размер от минималната
работна заплата в страната и точката, която дават тези ясли е малка утеха за родителите, които
отделят сериозна сума от семейния си бюджет всеки месец.
В заключение бих обобщил, че съм крайно несъгласен с предложението К5 да отпадне, тъй
като това не решава проблема с липсата на места в детски ясли и градини в София.

Напротив – тъкмо обратното се корени в това предложение за отпадането на критерия.
По този начин деца и родители ще бъдат поставени в неравностойно и дискриминационно
положение спрямо други деца и родители и проблемите при кандидатстване и прием ще се
задълбочат, вместо да се решават.
Очаквам получените мнения от несъгласни родители относно премахването на този критерий
да бъдат взети под внимание.

С уважение:
Георги Новев

