Subject: На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община 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
На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община
С настоящото становище изразявам несъгласието си с отпадането на критерий т. 5 от чл. 18 на
актуалната Наредба, а именно допълнителната точка, която се предоставя при кандидатстване
в първа градинска група на деца, посещаващи общински самостоятелни детски ясли или частни
детска ясла, регистрирани от СРЗИ на територията на Столична община най-малко 6 месеца
преди записване.
Считам предложената промяна за незаконосъобразна, неоснователна и необоснована, за
което излагам подробни съображения.
1. В проекта за нова наредба липсват мотивите и целите за премахване на допълнителната
точка по т. 5. Декларирано е желание да се постигне равнопоставеност между децата при
кандидатстване. По-горе бе посочено, че именно тази точка допринася за постигането на тази
равнопоставеност. В този смисъл премахването й ще доведе единствено до по-голяма
неравнопоставеност между децата.
В допълнение проектът за нова наредба предвижда промяната да влезе в сила от 01.03.2021 г.
На практика това означава, че на адресатите на наредбата не се предоставя никакъв срок да
съобразят поведението си с новите критерии и правила. Предложението е също толкова
проблематично за родителите в заварено положение, които след приемането на промените ще
загубят всякакъв шанс за прием в общинска детска градина, което категорично ще ги постави в
неравна социална и икономическа позиция.
Премахването на точката ще ощети много семейства, тъй като решението дали да запишат
детето си в конкретна ясла е било взето по принуда, а не заради реален избор. Причината е, че
в много райони не съществуват детски градини, към които има ясли, а двете детски заведения
са отделни образователни институции. Затова родителите реално са нямали избор освен да
кандидатстват за самостоятелна ясла в района си.
Абсолютно недопустимо е Общината да готви такава промяна в контекста на остър недостиг на
места в детските заведения в София. Неприемливо е в европейска столица децата да нямат
равен достъп до педагогически грижи и образование, а за пореден път да се действа на парче и
разделяйки родителите.
Крайно време е Столична община да предприеме действия, за да осигури достатъчно на брой
места в детските градини за децата на жителите на гр. София, а не да променя и да настройва
родителите един спрямо друг.
Предвид изложеното настоявам:
Допълнителната точка по критерий т. 5 от чл. 18 на актуалната Наредба, приложим при
кандидатстване в първа градинска група, да се запази.
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