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,

Аз съм родител на две деца от район Триадиаца и моето предложение към Вас е да НЕ
допускате изваждането на близнаците/породените деца/ братята и сестрите от Общата
опашка. Мястото им е имненно там!
Друг е въпроса, че ако останат там е редно квотата да бъде намалена на 70/30, а не да
бъде оставена 60/40.
Има райони като нашия - Триадица, където заради квартал Манастирски Ливади и
Кръстова Вада живеят страшно много млади семейства с породени деца, близнаци и
братя и сестри, които учат в района, но в тези нови за София квартали няма нито една
нова построена градина или ясла и всички тези семейства кандидастват в ОДЗ и СДЯ в
кв. Гоце Делчев, Иван Вазов и Стрелбище.
Повечето родители са съгласни, че тези три категории деца е редно да получат
предимство за прием в детските заведения!
Оставайки ги в общата опашка - братята и сестрите, породените и близнаците имат
100% шанс за прием и това е едно реално предимство!
Ако бъдат преместени в социалната опашка : те или ще са на дъното на опашката и
НЯМА да имат никакъв шанс за прием и тази година.
Или ако останат пак в социалната опашка , но им се определи специални квота,
примерно 20% -- тези места за някои райони като Триадица, Витоша, Красно село и
други НЯМА да бъдат достатъчно и там те ще отново на жребий, само част от децата
ще влязат, а по-голямата група от тези деца не. И ще се повтори сценария и грешката от
миналата година.
Моето по-малко дете, точно миналата година не успя да влезе в градината на сестра му
в район Триадица, когато квотата беше 30% за тази група в социалната опашка. И на
40% да се вдигне квотата, пак ще се повтори същата ситуация. Затова съм против
местенето на тези деца от общата в социалната опашка.
Пледирам, ако на тези групи деца се реши да им се даде предимство за прием, то
това да бъде реално прдимство, за да имат те да имат почти сигурен шанс за
влизане ( така както е системата за прием за първи клас), а не фиктивен такъв
какъвто беше миналата година.
Пледирам тези групи деца да останат в общата опашка, където им е мястото!
Благодаря за вниманието!
с уважние;
Петър Николаев

