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Относно: Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за прием на деца в
общинските детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на
територията на Столична община
УВАЖАЕМИ ДОЦ.Д-Р ЧОБАНОВ,
Предлагаме следните промени:

1. Адрес в административния район на градината минимум 6 месеца преди
датата на класиране - 3 точки ; под 6 месеца- 2 точки
В най- голяма степен ще задоволи желанието на родителите, децата им да имат
предимство в района на местоживеене, а децата им да не бъдат измествани от деца извън
него. Редно е още тази година да има ясна бъдеща политика от страна на СО в тази посока
и плавно тези 6 месеца да се увеличат до минимум 2 години.
2.
ТЕЛК да е минимум 50 % и броят на децата които се ползват с това предимство
да бъде 2 в група.
По примера на останалите общини, в които този критерий съществува. Категорично
настояваме за списък със заболявания, който да е релевантен към приема в детско
заведение. Целта е да се докаже нуждата от ранна социализация. Докато не бъде изготвен
такъв списък, приемът на деца с ТЕЛК/НЕЛК да се преустанови. Столична община няма
задължение да приема деца с хронични заболявания. Има такова единствено към децата
със СОП.
3.
Критерий Брат/сестра да излезе от Социалните критерии и да отиде в
Общите; близнаци и породени в СК. СК да стане 30 %, общи 70%
Миналогодишното разделяне на братя и сестри в различни детски градини ще се
минимизира през тази кампания и няма да доведе до фиктивно предимство за вторите
деца. Децата, които са единствени за родителите си или тези с разлика над 3 години, няма
да бъдат изместени от тези с разлика до 2 г или близнаци, които имат по-скоро социален
характер. Важно е да подчертаем, че адаптацията за децата е много по-лесна, когато в

същото детско заведение те имат брат или сестра. Това е категоричното мнение и на
директорите, които имат дългогодишни наблюдения върху този процес.
4.
Децата, които кандидатстват за място в квота хронични заболявания да
участват само и единствено в тази квота
По примера на децата със специални образователни потребности, не би трябвало децата
с ХЗ да имат участие в повече от една квота. Иначе съществува опасност от струпване на
деца със здравословни проблеми в една група, без да има необходимите условия за това.
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Правото на работещите родители да ползват ясла или градина е осигурено и с една точка.
6.

Връщане на т. нар. гранични градини за два района

С оглед на постъпили при нас сигнали, моля да направите анализ на ситуацията- защо са
отпаднали като гранични и до какво ще доведе връщането на предимство за двата
гранични района.
7.
Подкрепяме изцяло становището на РЦПППО- София- град, относно децата със
СОП.
8.
Преустановяване на приема на деца на служители на детските градини през
Работна група, назначена със заповед на г-жа Фандъкова
Осъзнаваме, че има недостиг на учители. Няколко месеца вече гласуваме за прием на
децата им, но се противопоставяме на предимство за децата на останалите служители. Не
е редно членовете на Работната група да носят този товар. Крайно време е
работодателските организации да извоюват (ако искат) предимство за децата на
служители от детски градини и училища. Има няколко начина за това, един от тях би могъл
да е договорка в КТД.
Настояваме да се спазва Наредба за финансиране на институциите в системата
на предучилищното и училищното образование. СО да преустанови прием над посочения
в наредбата, а именно не повече от 25 деца в градинска група и не повече от 20 в яслена(
в случая на чл 57а- до 23, но при ЗАДЪЛЖИТЕЛНО спазени всички посочени условия).
Качеството на средата, в която се отглеждат, възпитават и социализират децата ни и
работят техните учители и възпитатели, е по-важна от критериите, по които децата биват
приемани.
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