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 Доц. Чобанов,
С настоящото излагам пред Вас своите предложения относно промените в критериите за
прием в ясли/детски градини:
Предложение 1: Отмяна на преместването на критерии 6, 7 и 8 /„брат/сестра, посещаващи
детската градина/училището, когато двете деца едновременно ще посещават детската
градина/училището“, „деца-близнаци“, „деца, родени с разлика до 2 години“, носещи 1
точка/ към общите критерии и тяхното запазване като социални критерии. Не намирам
логика в това да се увеличи процента на прием по социален критерий, а в същото време
част от критериите в социалната група, заради които е било и самото увеличение да
отпаднат.
Предложение 2: Преразпределяне на квотата от 40% по социални критерии като се
обособи квота от 20% за класиране по определените в момента социални критерии и
квота от 20% за класиране по критериите, касаещи близнаци, породени деца и
брат/сестра в същото учебно заведение. Така децата с близнак, брат и сестра няма да
остават на дъното на опашката по социални критерии, както се случи миналата година.
Квотата от 60% за кандидатстване по общи критерии да се запази, за да имат и децата
без допълнителни точки шанс да участват в класирането. Освен това в обикновената
опашка некласираните по социални критерии отново ще участват на жребий на второ
класиране.
Предложение 3: В случай, че близнаци, породени и братя и сестри бъдат прехвърлени за
прием към опашката по общ критерий, то следва задължително кандидатите по социален
критерий да бъдат сведени до не повече от 20%. Редно и напълно логично е децата от
едно семейство /близнаци, породени и такива с по - голяма разлика/ да бъдат в една
ясла/детска градина. Но не смятам, че това трябва да е за сметка на семействата с едно
дете, защото ще се получи точно това. С прехвърлянето в общата опашка на близнаци,
породени и братя и сестри и запазването на 40% прием по социален критерий
възможността за прием в ясла/градина на децата, които са единствени в семейството
граничи почти с 0.

Предложение 4: Преосмисляне на критериите за местоживеене /критерий 2/, тъй като в
момента няма никакво значение дали детската градина/ясла е срещу блока, в който живее
детето или се намира на няколко спирки с автобус – важното е да бъде в
административния район. По този начин деца, които живеят непосредствено до детско
заведение нямат предимство за него пред деца, които живеят на километри. Според мен
е добре да се обособят прилежащи райони към всяко детско заведение /например радиус
от 1км, от 2 км, от 3 км/, които да дават различен брой точки. Например за детската
градина срещу блока детето да получи 3 точки за предимство, за заведенията, които са
по - отдалечени да получи 2 точки, а за най - отдалечените в административния район да
получи 1 точка.
Предложение 5: Общ критерий 5 – „Дете, което посещава общинска СДЯ или частна
детска ясла, регистрирана в СРЗИ на територията на Столична община, най-малко 6
месеца преди записване“, носещ 1 точка да се премахне. Смятам, че точката, давана на
деца, посещавали СДЯ принуждава родителите, които нямат нужда или желание да
записват детето в СДЯ, да го правят, за да могат после децата им да бъдат приети в детска
градина. Предвид малкото места не само в държавните, но и в частните ясли, тази точка
допълнително затруднява родителите и поставя тези, за чиито деца не е имало място в
ясла, в неизгодно положение и когато дойде време за прием в детска градина. Тоест
излиза така, че не бъде ли прието детето в ясла, почти сигурно е, че няма да бъде прието
и в детска градина.
Предложение 6: Информация за обществени консултации да се публикува на страницата
на ИСОДЗ, в раздел Начало, Новини и Календар. По този начин много повече родители
ще могат да дадат мнението и идеите си по обсъжданите въпроси.
В заключение, бих искала да кажа, че първо и най - важно е увеличаване на местата в
яслите и детските градини, защото докато местата не достигат няма значение какви са
критериите за прием - винаги ще има ощетени деца. Жилищните сгради прогресивно се
увеличават, редно е това да се случва и с детските заведения.
Благодаря Ви за отделеното време.
Надявам се, че предложенията ми ще бъдат разгледани и взети предвид.
С Уважение,
Елица Петрова

