На вниманието на: доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична община

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.
Уважаеми доц. Чобанов,
Национален инициативен комитет за качествена и иновативна образователна система има
следното предложение за предприемане на мерки за преустановяване на злоупотребите
в етапа на кандидатстване в общинските детски ясли и градини на територията на
Столична община чрез електронния портал ИСОДЗ и ПГ, в частност удостоверяването
на предимство по критерий хронично заболяване (ХЗ).
Поради засилващата се тенденция на злоупотреби при кандидатстване в общинските детски
ясли, градини и подготвителни групи в училищата на територията на Столична община, е
необходимо спешното предприемане на мерки за предотвратяването им. Кандидатстването с
предимство ХЗ се превръща в обичайна практика при извършването на измама от страна на
родители и директори. Броят и вида на ХЗ изброени в Приложение 8 към Наредба 8 от 3
Ноември 2016г. за профилактичните прегледи и диспансеризация на Министерство на
здравеопазването дават възможност за твърде широко тълкуване на отдаването на
предимство. Множеството регистрирани сигнали за нерегламентиран прием по този критерий
сочат, че към момента на кандидатстване и записване на децата много от протоколите
удостоверяващи ХЗ липсват. За да се предотврати тази практика са и следните предложения.
1. При попълване на номера на протокола от ЛКК или ТЕЛК, системата да проверява
уникалността на този номер с цел избягване на повече от една регистрация с един и същ
протокол и фалшифицирането му в последствие по време на записване в детското
заведение.
2. Да бъде въвеждан кода на заболяването по МКБ чрез избор от падащо меню – системата
да дава възможност за избор на МКБ спрямо вече въведения набор на детето. По този начин
категорично ще се предотврати опит за измама чрез фалшив протокол за заболяване
несъответстващо на възрастта на детето. За целта е абсолютно необходимо изготвянето на
конкретни списъци на допустимите ХЗ, разделени във възрастови групи. На практика ще бъде
невъзможно да се даде допълнителна точка примерно на дете на 1 година с дюстабан или
когнитивно разстройство (диагнози недоказуеми на тази възраст) или на деца със
заболявания, които вече са отпаднали като носещи предимство.
3. Веднъж въведен протокол с неговите задължителни реквизити- номер, дата на издаване и
МКБ, той да не може да бъде променян или изтрит. Тази мярка няма да позволява да бъдат
въведени случайни данни към момента на кандидатстване и в последствие променени, когато
реално протокола е наличен или изискан поради проверка в конкретното детско заведение.
4. При допускането на техническа грешка при въвеждането на данните на протокола, то тя
може да бъде отстранима само от администратор на ИСОДЗ, като задължително бъде
предоставен сканиран протокола за сверка. За да бъде ограничено допускането на подобни
грешки, то следва цялата информация да бъде въвеждана чрез избор от падащи менюта, с
изключение номера на протокола.
5. Децата с хронични заболявания да участват в класирането само в една опашка- или
хронични заболявания или по общи критерии. Децата със СОП участват само в една опашка.

Защо има разлика в правилата за ХЗ И СОП? По този начин Столична община показва
отношението си към двете групи деца- едните са по-предпочитани!
6. Квотата от 5 места за деца с ХЗ в група да бъде намалена на 3. Мотивите ни са, че има
няколко хиляди деца, които в момента посещават детските заведения и са с диагноза „ринит”
, „атопичен дерматит” , „хроничен бронхит” . Наистина ли дете, което има сополи трябва да
бъде приемано с предимство в градина или ясла???
Горепосочените мерки имат за цел да ограничат възможността за злоупотреби от
страна на родителите, опитващи да предоставят фалшив протокол. От друга страна
ограничава възможността за извършване на нарушение от страна на директорите на детските
заведения, записвайки деца, непредоставили необходимите документи - при инициирана
проверка много лесно и бързо може да бъде сравнена информацията от профила на детето в
ИСОДЗ към момента на кандидатстване и класиране и наличните документи в досието на
детето в детското заведение. Чрез въвеждането на тези мерки се извършва двоен контрол на
данните, касаещи удостоверяването на предимство от ХЗ и не позволява на директорите да
правят тълкувания на правилата в полза или ущърб на дадено дете.

От НИККИОС ще продължим да следим за всякакви нередности и злоупотреби
свързани с приема в ясли, градини и училища. Наредбата ще бъде несъвършена, докато
има ХРОНИЧЕН недостиг на места в яслите и градините в София. Следва да бъдат
взети сериозни мерки за подобряване на условията в детските заведения, назначаване
на помощен персонал в групите с повече от 25 деца, както и финансово компенсиране на
родителите на неприети деца. Например в размер равен на ЕРС на дете.

