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 26.07.2018г.

Уважаеми господин Чобанов,
С настоящото си позволявам да дам становище относно критериите за прием в
ясли/детски градини. Надявам се да бъде взето под внимание и осмислено от Ваша
страна.


Относно
критериите
„брат/сестра,
посещаващи
детската
ясла/градина/училището, когато двете деца едновременно ще посещават
съответната ясла/детска градина/училище”, „деца-близнаци” и „деца, родени с
разлика до 2 години”:
Преместването на тази група деца от Социалните критерии в общата опашка
означава, че шансът на децата по общи критерии да стигнат до жребий е почти
никакъв. По този начин почти всички свободни места се заемат от децата
близнаци, породени и брат/сестра, а за децата, които са първи за семейството
остават единични бройки /2,3,5/, за които обикновено се борят над сто деца (по
първо желание). Няма логика всички деца близнаци, породени и брат/сестра да
бъдат приети, а за тези, които са първи за семейството и съответно са най –
голям брой чакащи да останат единични бройки свободни места.
От друга страна, оставайки в Социалната опашка децата близнаци, породени и
брат/сестра не могат да стигнат до жребий (както се получи миналата година).
В тази връзка смятам, че най-справедлив би бил следния вариант:
Квота за деца по общи критерии – 60 %; сега съществуващата социална опашка
да бъде разделена на две квоти – 15/25 или 20/20 (според това кои деца са
повече) - съответно в едната квота си остават социалните критерии (без т.14,
15 и 16) , а другата квота да е за деца - близнаци, деца, родени с разлика до 2
години и брат/сестра.
По този начин всички групи деца ще имат равен шанс да стигнат до
жребий.
В случай, че децата близнаци, породени и брат/сестра бъдат прехвърлени за
прием към опашката по общ критерий, то тогава би следвало квотата за прием
на деца по социални критерии да е не повече от 20 %.



Относно критерий „Дете, което посещава общинска самостоятелна детска ясла
или частна детска ясла, регистрирана от СРЗИ на територията на Столична
община най-малко 6 месеца преди записване - 1 т.”:
Смятам, че трябва да се запази, тъй като децата, посещавали СДЯ следва да
бъдат приравнени към тези посещавали яслени групи в ДГ.
Ако този критерий отпадне, то тогава би следвало да отпадне и автоматичното
преминаване на децата от яслени групи в първа градинска група в ДГ.

Благодаря за отделеното време.
С уважение,
Р. Бонева

