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.

Допълнение към първото ми становище
Във връзка с гръмкото апелиране на някои родители за преместването на критерии
„брат/сестра, посещаващи детската ясла/градина/училището, когато двете деца
едновременно ще посещават съответната ясла/детска градина/училище”, „децаблизнаци” и „деца, родени с разлика до 2 години” в общата опашка, очевидно
изхождайки единствено и само от собствена гледна точка и абсолютно
незаинтересовани от това какво се случва с децата, които са първи и единствени в
семейството, ще си позволя и аз да апелирам: всички групи деца да имат равен
шанс да стигнат до жребий, съответно промените да бъдат направени така, че да
бъдат приемани деца от всички групи. В първото си становище съм дала предложение
как би могло да се получи това.
Съгласна съм, че децата близнаци би могло да бъдат в опашката по общи критерии, за
това ще ги разгранича от децата, родени с разлика до 2 години и брат/сестра.
Предимството на последните две групи деца би следвало да бъде до толкова, че те да
имат шанс да бъдат приети. Предимството им не включва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО да бъдат
приети 100 % от всички кандидатстващи деца. Ако идеята е всички породени деца и
брат/сестра да бъдат приемани, то тогава не виждам смисъл въобще да
кандидатстват, би могло да влизат автоматично и да се обявяват останалите свободни
места за децата, които са първи в семейството (ако въобще останат такива). Няма
нормативен документ, според който да е задължително приемането на всички
породените деца и брат/сестра, а преместването им в общата опашка в общия случай
гарантира точно това – вариант 1: приемат се 100 % от всички породени деца и
брат/сестра и например 10 % от децата, които са първи в семейството; вариант 2:
приемат се 100 % от всички породени деца и брат/сестра, а за децата, които са първи
в семейството въобще не остават свободни места, за които да се борят на жребий;
вариант 3: когато обявените свободни места са по-малко от кандидатстващите
породени и брат/сестра, то те отиват на жребий , а децата, които са първи в
семейството ……….. какво ли се случва с тях?

Благодаря за отделеното време.
С уважение,
Р. Бонева

