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.
Уважаеми г-н Чобанов,
Изпращам Ви моите предложения, коментари и мотиви:
1. Точка 2 от общите критерии да бъде променена на:
- Постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на детската градина/училището
на поне единия от родителите/настойниците и непроменян в последните 3 години, считано
от датата на съответното класиране – 3 точки
* Прилежащите райони за всяка градина да бъдат определени на принципа, на който
се определят за училищата.
- Постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на детската градина/училището
на поне единия от родителите/настойниците, повече от 1 година, но с промени в периода през
последните 1 до 3 години, считано от датата на съответното класиране – 2 точки
- Постоянен или настоящ адрес в прилежащия район на детската градина/училището
на поне единия от родителите/настойниците, но адресът е бил променен през последната 1
година, считано от датата на съответното класиране или постоянен или настоящ адрес в
район с радиус от 3 км. (това е съвсем приблизително – Вие като специалисти в областта
можете да го промените) от
детската градина/училището на поне единия от
родителите/настойниците – 1 точка
С така предложената промяна класираните деца за детски градини ще могат да посещават
най-близката такава, което на първо място е удобство за самите деца, а на второ място и за
родителите им. В момента така както е разписано в наредбата, а именно: “на територията на
административния район” системата дава точки за детски градини, които са на много поголямо разстояние от такива, които са в съседни административни райони. Ще Ви дам
пример: община Слатина, район около Външно Министерство – част от градините в Слатина
са на разстояние повече от 2 км., докато има градини и в район Изгрев , и в район Средец,
които са на разстояние от 1 км.
2. Критерии 6, 7, 8, касаещи брат/сестра, деца – близнаци и деца, родени с разлика до 2
години да си останат в социалните критерии. В случай, че същите бъдат преместени в
общите критерии, останалите деца ще имат повече от минимален шанс да бъдат приети в
детска градина. Ако тези критерии бъдат прехвърлени в общите такива, няма да се реши
проблема с посещаването на деца от едно семейство на една и съща детска градина, а ще се
направи така, че в следващите няколко години само тези деца да бъдат приемани в детска
градина. При масовия прием на по една първа и една яслена група на детска градина или 2
първи групи, където няма яслени такива, това означава, че е достатъчно в района да има 3
двойки близнаци, 3 семейства с породени деца и във всяка група да има по две деца, които
има брат/сестра от съответния набор и групите ще бъдат запълнени изцяло от децата,
получили предимство по критерии 6, 7, 8, а именно: (3*2 (близнаците) + 3 (породените) +
7*2 (средно по две деца от 7 групи – 1 първа (преминала от яслена такава) група, 2 втори, 2
трети, 2 четвърти) – 23 деца. Реално при хипотетичен прием на група от 30 деца и 60% по

общи критерии, това би означавало дори 18 места по общи критерии. Разбира се описаният
сценарий е хипотетичен, но според мен е съвсем близко до реалността.
3. Точката, давана на деца, посещавали СДЯ да се премахне. Тази точка единствено кара
родители, които не беха заемали място в СДЯ, да го правят, за да могат после децата им да
бъдат приети в детска градина.
Благодаря Ви за отделеното време.
Венета Гунинска

