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.

Представям на вниманието Ви следния частен случай, в който може да откриете как
критериите за прием дискриминират определени кандидатстващи деца в няколко насоки.
Детето е родено януари 2017 г. През 2019 г. на класирането за септември набор 2017 ще
кандидатства за втора яслена група, а детето през месец септември ще е на 2г. и 8 мес. В
момента детето посещава частна детска ясла, включена в списъка на заведенията,
осигуряващи точка за прием. Но - парадокс! Според правилата за прием въпросното дете
няма да може да се възползва от предимството, защото ще кандидатсва за втора яслена
група на почти 3 г. Известно е, че случая с родените в последните и първи месеци на
календарна година е по-специфичен и поставян досега на Вашето и на това на останалите
отговорни лица внимание. Не е решение и кандидатстването със сменен набор след месец
септември, тъй като тогава места почти няма, а и не ми е известен случай на липса на
чакащи деца от съответния набор. Това е мираж.
1ви вариант на решение: Необходимо е въвеждане на възможност за кандидатстване с поголям или малък набор от родените в посочените месеци деца наравно с чакащите от
набора.
2ри вариант на решение: Точката-предимство се използва и за кандидатсване за втора
яслена група (отново за родените в посочените последни и първи месеци на годината), а не
чак на класирането през 2020 г., когато забележете въпросното дете ще е на 3г. и 8 мес. и
ще кандидаства за 1ва градинска група!
Детето живее на територията на кв. Витоша в район Лозенец. Кои са достъпните детски
градини за детето в административния му район - работещата от 2014 г. ДГ 175, която
приема по общи критерии 20 деца от набор (тя ги прие вече а класирането през 2018 г.) и
новостроящата се ДГ в Кръстова вада, чиито краен срок за завършване е едно много неясно
понятие (това е друга тема). Всички останали ДГ и ясли в близост се намират на територията
на район Студентски и район Изгрев, за които децата от Витоша нямат предимство за
живеене в административен район на детското заведение и съответните детски заведения
са какво - мираж, защото броят приемани деца едва покрива живеещите в района.
Вариант на решение: Необходимо е осигуряване на точка за предимство като общ за всички
детски заведения критерий за кандидатстващи, живеещи в близост до детското
заведение, а не в административен район. Нека е определяне на растояние в обсег
километри или прилежащ район по примера на въведените правила миналата година за
прием в училище (за нашият квартал подобно решение беше оптимално и Ви поздравявам
за въвеждането му).
Не виждам какво цели увеличаването на точките за прием в проекта за работещи родители
и студенти на територията на СО и административен район на детското заведение - вместо
сегашните 9 точки, които средностатистическия кандидатстващ ще получава в района,
жребия ще се тегли между кандидатстващи с 12 точки. Проблемът не е във работещи
(фиктивно или не) родители - те са си работещи (затова и е необходима институция, която
да се грижи за децата им), а в липсата на места в детските заведния за децата на София.

Поздрави

Надежда Негревска

