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., изм. и доп. /отстраняване на техническа
грешка/ – Решение № 270 по Протокол № 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. – Решение № 510
по Протокол № 58 от 26.07.2018 г.

Във връзка с измененията по чл.14 ал.10 , измененията в начина на класиране в системата
на kg.sofia.bg от 27.09.2018 и липсата на възможност, ако детето ми е със сменен набор,да
кандидатства наравно с текущия набор в основното класиране.

Аз съм от родителите, които смятат, че за Подготвителна група и 1 клас е много важно
детето да е готово да усвоява материалът, да може да се концентрира достатъчно дълго и
др.
Синът ми е роден декември 2012, ходи на градина 4 група,но планирах да изкара и
подготвителна група в училище, понеже трудно се справя с учебния материал.
Все пак той ще е с цяла година по-малък от децата родени януари 2012.

В текущия вариант на наредбата и системата вие давате предимство на деца, които
живеят на другия край на София, ако са набор 2013, пред моето дете, което живее на 1
пряка от исканото училище и е със сменен набор. И тъй като училището е с голям наплив ,
дефакто нямаме шанс за прием.

Затова се надявам да преразгледате решението си поне за децата родени в граничните
месеци декември-януари (или ноември-февруари) или за приема на деца кандидатстващи
в Подготвителните групи и да имаме възможност за смяна на набора без да ни се отнема
предимството.

Предлагам към чл.14 ал.10 да се добави изречението : ''Децата, които са преминали в поголяма или по-малка възрастова група и са родени в граничните месеци на
последователни календарни години - от 01 Декември до 31 Януари, кандидатстващи за
прием в Подготвителните групи на детски градини и училища, могат да кандидатстват
наравно с децата от текущата възрастова група."

Дата: 04.01.2019г.

С Уважение:
Цветомира Христова

