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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.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ФАНДЪКОВА,
Във връзка с проведени обществени консултации под формата на „Писмени
консултации“ с предмет: 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. (Наредбата), бих искала да изкажа своето становище
относно приема на деца по социален критерий и по конкретно „Брат/сестра, посещаващи
детски градина/училище, когато двете деца едновременно ще посещават съответното
учебно заведение“.
Считам, че предложението на работната група за промяна на чл. 14, ал. 5, а именно
процентното съотношение на приетите деца по социален критерий да се увеличи от 30% на
40% няма да разреши проблема с разделяне на братчета и сестричета в две различни детски
градини или училища.
Накратко ще споделя моя опит с приема за учебната 2018/2019 г. Имам две деца дъщеря, родена през 2014 г. и син, роден през 2015 г. (съответно имам 1 т. по социален
критерий № 16). До блока, в който живеем има обединено детско заведение (ОДЗ), в което
дъщеря ми беше на първа позиция в списъка и разбира се я приеха. Синът ми също беше
първи и на двете опашки в същата градина, но ОДЗ не обяви свободни места за прием за
родените през 2015 г. (Списък чакащи по СОП за 0 места; Списък чакащи с хронични
заболявания за 0 места и Списък чакащи по общи критерии за 0 места). Това беше
причината за него да кандидатстваме по първо желание в друга детска градина, поотдалечена от настоящия ни адрес и разбира се различна от тази, в която кандидатства
сестра му. Към настоящия момент двете ми деца с разлика 12 месеца са записани и ще
посещават две различни детски градини. Така създадената ситуация ще изисква повече
времеви и финансов ресурс от страна на родителите и ще създаде допълнителни трудности.
Предвид гореизложеното, дори и с приемането на Предложението за изменение на
процентното съотношение на приетите деца по социален критерий, двете ми деца отново
нямаше да бъдат приети в една и съща детска градина.
Моето предложение е в изменението на Наредбата, да се разпише ясен критерий и
да се създаде нова алинея, която да регламентира приема на двете деца в едно и също
детско заведение, без да има значение от броя на обявените свободни места.
Надявам се, че поставеният проблем ще бъде разгледан и взет предвид при приемане
на окончателния вариант на Наредбата.

