До Столична Община
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,
1. Относно настоящата редакция на чл. 18 / общ критерий №2 /, който гласи:
Постоянен или настоящ адрес на територията на административния район на
детската градина/училището на поне единия от родителите/настойниците – 2т
С приемането на тази промяна категорично се елиминират шансовете децата,
който живеят на границата между два административни района, да бъдат приети в ДГ
или СДЯ, която не се води в техния административен район. Ако остане 1т, както беше
до момента, шансове все пак има. Казвам го от личен опит.
Живеем в ж.к „Яворов“. Квартал, наброяващ 73 блока, който е разделен на две.
Едната част се води район Средец, другата - район Слатина. През 2016г
кандидатствахме за ДГ № 18, която е в район Средец. Приеха ни на второ класиране по
общия ред, въпреки че бяхме с по-малко точки, тъй като градината не е в нашия
административен район, но пък е най-близката и удобната. Сега вече имаме второ
породено детенце, което миналата година нямаше никаква възможност да бъде прието
в градината на братчето си, защото породените деца станаха част от социалните
критерии. Местата бяха ограничени и децата, който наистина са част от тези социални
критерии, бяха приети. За второ класиране, естествено, не останаха никакви места.
Тази година, ако се дават 2т за адрес на територията на административния район
на детската градина, ще се случи същото. Една точка би могла да бъде компенсирана с
някоя от допълнителните, било за породени деца или за брат/сестра в същата ДГ, но 2т
няма как да бъдат компенсирани. Това е в нашата ситуация, когато имаме
допълнителни точки. Какво да говорим за хората, които нямат такива, а живеят на
границата на два административни района.
Би било по-справедливо да се обособят прилежащи райони към детските градини
и административните райони да не са от значение (каквато е ситуацията с приема в
училищата за първи клас). Докато това се случи моето предложение е: Постоянен или
настоящ адрес на територията на административния район на детската
градина/училището на поне единия от родителите/настойниците - да дава 1т.

2. Относно настоящата редакция на чл. 18 / общ критерий № 6, 7, 8 /
Според мен това не са социални критерии и децата близнци, породените и тези с
брат/сестра в същата ДГ трябва да бъдат в общата опашка. Не могат да се сравняват с
децата сираци, тези с един родител и т.н. След като бъдат премахнати от социалните
критерии, квотата там може да бъде намалена. Така ще има повече места за децата
кандидатстващи по общите критерии и тези без допълнителни точки ще имат шанс да
участват в жребия.
Не искам да си мислите, че гледам егоистично на нещата само от моята гледна
точка. Напротив, Аз също съм била само с едно дете. Кандидатствала съм, чакала съм
да приемат децата с повече точки от нас (тези, които на онзи етап са били породени или
с братя и сестри в същата ДГ), изчислявала съм какви са ни шансовете и съм се
надявала на късмета. Разбирам хората, които недоволстват, че породените и
близнаците са в общата опашка. Тяхното недоволство предимно е породено от факта,
че не достигат места. Когато, обаче, имаш две или повече деца, и те не са в една и
съща детска градина, родителите са двойно по-затруднени. Нали говорим за
Демографска криза и Стимулиране на раждаемостта. Също така, това би улеснило
софийския трафик. При положение, че първородното ти дете е прието в държавно
детско заведение, а второто или третото не е, не виждам как се стимулират тези
родители. Ако критерии 6,7 и 8 останат към социалните, това означава, че в държавните
детски заведения ще бъдат приемани децата без допълнителни точки и тези с голям
брой допълнителни точки ( от критерий 9 до критерий 15 ).
След като не съществува вариант породените и братята/сестрите автоматично да
бъдат приемани в ДГ на по-големите, следва да са в общата опашка. В социалната
шансове нямат и това се видя миналата година. Шансовете бяха на второ класиране,
когато излезнаха от социалната опашка, но тогава свободни места не бяха останали,
защото вече бяха заети от децата по общ критерий.

Благодаря за отделеното време!
С Уважение,
Маргарита Желева

16.01.2019г.

