На вниманието на:
доц. д-р Тодор Чобанов –
заместник-кмет
на Столична общинаа

Мнение
от Христина Николова
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,
Похвално е, че отскоро в детските градини на територията на Столична община съществува
възможност за почасово посещение. Почасовата организация е подходяща за семейства, в които
майката е в майчинство с по-малко дете или има на разположение баба или дядо, които да
могат да го вземат в 12. Така детето може да се социализира и да изгражда постоянни връзки с
едни и същи деца, а не да бъде с възрастни по цял ден. Похвално е, че тази форма на обучение
беше развита, като беше предвидена възможност децата да преминат от почасова в полудневна
форма на 5 години.
НО, докато чакат да станат на 5 години, тези деца би трябвало да имат реален шанс да минат на
целодневно обучение в групата, която вече посещават, ако в тази група се освободи място.
В момента децата, които са приети в почасовата организация в детските градини са ощетени
на междинните класирания, защото системата ги приравнява с класираните на целодневно
обучение. Вместо пълния си набор точки за първо, второ и трето желание, те ползват една
точка по-малко, защото „Вече сте използвали 3 точки по реда на желанията от предходни
класирания!“
Така на практика детето хем не ходи на градина за цял ден, хем точките му се намаляват
като на тези, които са целодневно. Детето не само няма никакво предимство за групата,
която посещава, но има и по-малък шанс за тази градина, отколкото ако не е било прието
никъде.
Във варианта на наредбата, който се прилагаше през пролетта на 2018 г., съществуваше общ
критерий, който даваше 1 точка за децата, посещавали 6 месеца почасова организация за
кандидатстване в същата градина. Защо този критерий беше премахнат? Защо едно 3-годишно
дете трябва да чака да стане на 5, а същевременно шансът му за междинно класиране е намален
с една точка?

За мен е логично децата, които вече са свикнали с дадена група и учителки, да имат предимство
за тази група или поне да им се запазват първоначалните точки за междинните класирания през
годината. Това мое мнение беше подкрепено от широк кръг родители и учители, с които
споделих казуса.
Разбирам, че ако се върне старото предимство, някои недобросъвестни родители биха могли да
използват местата за почасова организация, като само формално запишат детето, за да ползват
предимство за градината. Това може лесно да се предотврати, като се въведе някакъв изискуем
минимум от присъствия, за да може да се ползва предимството. Напр. детето да е посещавало
поне половината или 1/3 от занятията.

Преместването на децата-близнаци, породените деца и братя/сестри в една и съща градина от
социалната опашка в общата би трябвало да доведе и до промяна на процентното
разпределение между двете опашки. Абсолютно нелогично е да останат 40% по социални
критерии при това положение и този процент би трябвало да бъде намален на 20. В противен
случай децата на родители с 1 дете, с две деца с голяма разлика или с разлика 2г.1м. няма да
имат никакъв шанс да се класират за детска градина.

