СДРУЖЕНИЕ НАСТОЯЩИ И БЪДЕЩИ МАЙКИ

Становище на Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" във връзка с
проект на Закон за предучилищното и училищното образование
Ние от Сдружение "Настоящи и бъдещи майки" изразяваме своята
загриженост относно част от предвидените промени с Проектозакона за
предучилищното и училищното образование. Считаме, че въвеждането на
предучилищно обучение на децата над 4 години не би следвало да е със
задължителен характер. Как ще бъде изпълнена подобна разпоредба, при
положение че много общини не разполагат с ресурс за осъществяването на тази
промяна? Недостигът на места в детските заведения в големите градове все
още е факт. Повечето училища не разполагат с условия и възможност за
организиране на повече от една предучилищна група. Към настоящия момент
много от тях не са в състояние да осигурят класни стаи за въведеното
целодневно обучение на учениците до трети клас, както и да се подготвят за
предвиденото в закона поетапно въвеждане на целодневно обучение до седми
клас.
В тази връзка считаме за удачно да се използват и други добри практики
за училищна подготовка на деца над 4-годишна възраст. Родителските
кооперативи, например, са реалност, с която институциите следва да се
съобразят, като признаят съществуването им, лицензират, контролират и
подпомагат дейността им, свързана с отглеждането и обучението на децата.
Изключително загрижени сме от малкото внимание, което е отделено в
проектозакона, на превенцията на гръбначните изкривявания при децата сериозен проблем, за който алармираме отдавна. Кампанията "На училище без
тежест", която беше организирана от СНБМ и подкрепена от МОМН и МЗ,
безспорно постигна ефект по отношение информираността на родители и
учители за тежестта на ученическите раници, техния избор и правилно носене,
както и значението им за развитието на опорно-двигателния апарат. За
съжаление обаче, при липсата на нормативно установени норми, всички мерки
остават в сферата на пожеланията. Такива не са заложени нито в
проектозакона, нито в друг подзаконов нормативен акт на МОМН или МЗ, или
съвместен такъв. Подобни норми следва да се заложат приоритетно.
Не на последно място не ни е известно и да са предприети конкретни
действия по свързване на електронните системи на детските заведения в
големите градове с базата на МОМН "Админ", което определено би спомогнало
за коректното отразяване реалната липса на места в предучилищните групи по
възраст и райони, както и би подсказало възможности за оптимизация на
системата от детски заведения в страната.
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