Относно: Обществени консултации по Наредба за изменение и допълнение на Наредба за
прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските
училища на територията на Столична община, приета от Столичен общински съвет с
Решение № 82 по Протокол № 48 от 22.02.2018 г.

Здравейте,
коментарът ми е свързан с теоретичната възможност за смяна на набора на деца, родени
в началото на годината и практическата невъзможност за това. Условието дете, което е
родено на 01.01.2015г. да бъде прието във втора група е само, ако има обявени свободни места и
няма чакащи деца от съответния набор. Условието за обявени места е ясно, но в опашките с чакащи има деца със
съответния набор, като на част от тях конкретна градина е 2ро, 3то или по-ниско желание. И така се получава, че
дори да има места ще бъдат класирани всички други деца, но не и роденото на 01.01. (то на практика не може да
участва в основните класирания). Смятам, че трябва да се даде неограничена възможност на децата, родени в
началото на следващата година (януари-март) да кандидатстват с предходен набор на всички класирания. Същото
важи и за деца, родени в края на годината, да кандидатстват със следващия набор. Защо трябва да се принуди дете,
родено на 31.12. да е с деца с година по-големи от него (родени в началото на съответната година), ако родителите
смятат, че нивото му на развитие не е подходящо? Също, по-бързо развиващи се деца, родени в началото на годината
да бъдат възпирани. Разликата между дете, родено на 31.12. и на 01.01. може да е една минута, изглежда напълно
логично да се вземе предвид степента на развитие на децата, а не в коя година се е случило да се родят. И да имат
реален шанс да кандидатстват с предходен или следващ набор, а не само теоретичен.

Ще се радвам да чуя и вашите разсъждения по темата.

Поздрави,

Даниела

