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Искане

Уважаема госпожо Дойнова,

Пиша Ви във връзка със сигнали от страна на родители по отношение на спортни или
допълнителни педагогически активности, които са поети като ангажимент за изпълнение от
Операторите на Педагогически Услуги. Става дума за таксите, които се изплащат на месечна база
от родителите, спрямо това децата им какъв тип допълнителни услуги ползват.

Първият въпрос е за начина на формирането на таксите. Таксите към момента се формират
на месечна база, но в много моменти децата не успяват да посещават заниманията пълен месец.
Примерно по време на принудителна ваканция или болничен. Доколкото знам в документацията,
с която са кандидатствали за такъв вид педагогически услуги има заложена цена на час. Но това не
се прилага. Ние от училищното настоятелство смятаме, че за учебна година 19/20 трябва да се
заложи плащане на час посещение и това да е публично обявено,

Друг проблем е начина на плащане на педагогическите услуги. В момента се предават пари
на ръка от родителите на децата, които те трябва да предадат на Операторите или по молба на
родителя на своите класни ръководители или учители в занималня, а пък те от своя страна на
Операторите. Някои деца губят парите, забравят или се объркват и плащат за една спортна
активност втори път за един и същи месец и се получава един пълен хаос. Извода е, че се
предават едни немалки суми от ръка на ръка, като в това участват най-вече деца. Смятам, а също и
немалко родители са на същото мнение, че това не е редно и трябва да се въведе плащане по
електронен път. Така ще се постигне прозрачност възможност за проследяване не само на това кое
дете, колко броя посещения има и колко дължи, а съответно и информация за извършените
плащания, както и за издадените документи от страна на Операторите за получените суми. Тук
мога да кажа, че няма директна комуникация Представител на фирма оператор — Родител.

Следващия казус е за купоните за храна. Всяка седмица в понеделник и петък(най-вече в

петък) се получава стълпотворение от родители и деца, които чакат да закупят купони. Г-н Христов
е разговарял с фирмата изпълнител и те са изявили възможност да приемат плащане по банка за

по-дълъг период от 1 седмица — за месец например. Тази възможност също трябва да влезе в сила
от следващата година. Това изключително много би облекчило родителите и децата. Естествено
варианта за плащане и закупуване на каса трябва също да остане.

С уважение,

Евгения Малиново
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