From: Иванина Хлебарова
Sent: Thursday, September 24, 2020 3:47 PM
To: d.ugrenova@sofia.bg
Subject: Проект на Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична община

На вниманието на доц. д-р Тодор Чобанов – заместник-кмет на Столична
община.
Бих искала да изразя своите възражения по съдържанието и на „Проект на
Наредба за прием на деца в общинските самостоятелни детски ясли, детски
градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на
Столична община“.
Новата наредба се отличава от действащата с това, че са предложени поредни
промени по някои от действащите критерии. В настоящото си възражение искам
да изкажа мнение по два от променените критерии.
1. Критерий “Уседналост” : лично за мен, идеята за т.нар. "уседналост" е да
прекрати порочната практика със смяна на настоящ/постоянен адрес,
защото детето има по-голям шанс в друг административен район. С 2
точки за административен район пак ще има такава практика. Уседналост
трябва да има и за адреса по район, доказване на реално пребиваване също
така. Към момента, може би вариант за пълен брой точки за
административен район е "уседналост" поне 6 месеца преди класирането,
за да се изпълни мотивът да не бъдат ощетени младите семейства, които
сменят район. Мисля, по този начин дори едно дете родено декември, ще
има шанс още за първа яслена група. Все пак ми се иска да не забравяме,
че промяната на критерии не решава проблема с недостига на места, да не
забравяме преди всичко строежа на детски градини с яслени групи и СДЯ.
2. Премахването на допълнителната точка от СДЯ: вероятно има логика в
мотива след завършване на яслените групи, всички деца да кандидатстват
отново с идеята, че това може би е справедливо ново разпределение на
жребий, на недостатъчните места в детските градини. Но по тази логика
не е ли също “справедливо“ и кандидатстването след всяка градинска
група и след първа яслена група? Без значение дали става дума за СДЯ
или ДГ с яслени групи. За мен премахването на точката е все пак
нелогично и вероятно дискриминационно. В моите очи, ясната логика е,
че веднъж попаднали в системата на предучилищното образование, децата
следва да имат предимство в кандидатстването за продължаване в тази
система. Както със сигурност на много родители ще хрумне, на първо
място чисто психологически децата вече са се адаптирали и са част от
системата с нейните плюсове и минуси. Шансът след СДЯ да не
продължат е изключително реален при сериозният недостиг на места,
особено в някои райони, и откъсването им от тази система за неопределен
период от време( често поне 2г до първа предучилищна група в някое
училище, защото само там има места) би имало меко казано
неблагоприятни последици за тях. На второ място последиците от
премахване на точката предимство са и социални – родителите на тези

деца вероятно са се завърнали на работа. Какво се случва с работните
места на тези родители след година или две когато отново трябва да
отглеждат изпадналото си на жребий от системата дете? Искам да кажа на
последно място, че реалната посещаемост в СДЯ е далеч по висока от тази
в яслените групи на ДГ. Така че “пазенето на място” като реален проблем
едва ли ще бъде решен с премахване на точката от СДЯ. Последиците ще
са далеч по-сериозни, създаващи хаос и не ми се иска да преминаваме
през принципа проба и грешка, за да се достигне до този извод.
С уважение.

