На вниманието на доц. д-р Тодор Чобанов – заместник кмет на Столична община
Относно: 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, приета от Столичен общински съвет с Решение No 82 по Протокол No 48 от
22.02.2018 г., изм. и доп. /отстраняване на техническа грешка/ -Решение No 270 по
Протокол No 52 от 26.04.2018 г., изм. и доп. —Решение No 510 по Протокол No 58 от
26.07.2018 г., изм. /отстраняване на техническа грешка/ -Решение 641по Протокол 59 от
13.09.2018 г., изм. и доп. -Решение No 69 по Протокол 70 от 14.02.2019 г., в сила от
18.03.2019 г.
Здравейте,
Във връзка с провежданото обсъждане, имам следните предложения:
1.За второ и следващи класирания да се увеличи времето между заключване на
системата и класирането. През това врeме да се прави проверка от администраторите на
системата на заявени критерии, различни от стандартните, както беше тази година за
първо класиране.
МОТИВИ: За второ и трето класиране изведнъж в някои набори се появяват кандидати
с 14, 15, 16т. за единствените останали места. Класират се, но НЕ СЕ записват, защото
явно не успяват да докажат нужните обстоятелства. Така изместват деца с реални точки
и обезсмислят класирането.
2. Да се осигури прозрачност и възможност за граждански контрол при теглене на
жребия за второ и следващи класирания.
МОТИВИ: В социалните мрежи открито се коментират възможности за манипулация
на системата. Кой в нощта на петък срещу събота контролира дали случайните числа са
наистина "случайни"? Защо се публикуват резултати на следващия ден, при това винаги
около 5.00 сутринта, след като технически класирането би трябвало да отнема няколко
минути? Каква е възможността за независима проверка от външни специалисти на
тегленето на тези числа?
3. Освен предложените в проекта точки за уседналост, да се дава допълнително 1т. на
тези, които не са променяли адреса си определен период (1-2год.)в ИСОДЗ, ако
системата пази такава информация.
МОТИВИ: При сегашните условия всеки може да ползва произволен адрес. С
предлаганите промени също се позволява ползване на повече от един адрес, ако човек
има различен постоянен и настоящ адрес. Така, за тези които са кандидатвали, без да
сменят за определен период адреса си в системата, ще е сигурно, че не се "местят да
живеят" според моментната ситуация с местата.
Подкрепям отпускането на наличните места към общите места, при условие, че се
обмисли механизъм, с който да се приемат деца с хронични заб. , ако такива се появят
през годината.
С уважение,
Асен Кирилов

