До г-н Тодор Чобанов
Зам. Кмет на СО
Становище и коментари
на Валя Гергова Иванова
ОТНОСНО: Обществени консултации по Проект на Наредба за прием на деца в общинските
детски градини и в подготвителните групи в общинските училища на територията на Столична
община
Уважаеми г-н Чобанов,
За да аргументирам позицията си, ще си позволя да насоча вниманието Ви към тестове от
Закона за предучилищно и училищно образование и съпътстващи го нормативни документи, на
които се позовава Проекта на Наредба за прием в общинските детски градини и в подготвителните
групи в общинските училища на територията на Столична община, с кратки мои бележки по тях във
връзка с текстове в Проекта.
Съгласно чл. 60. (1) от Закона за предучилищно и училищно образование броят на групите и
броят на децата в група в държавните и общинските детски градини се определят от директора на
детската градина след съгласуване с педагогическия съвет в съответствие с държавния образователен
стандарт за финансирането на институциите и с държавния образователен стандарт за физическата
среда и информационното и библиотечното осигуряване на детските градини, училищата и
центровете за подкрепа за личностно развитие. И законодателят не е предвидил друго.
Броят на децата ясно е определен в Наредба за финансиране на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Глава Осма, чл.53. Съгласно Приложение 7 той
съответно е: за детски градини - в целодневни и полудневни групи 12 – 23; в яслени групи 8 - 18.
В същата глава, с чл. 57 е регламентиран допълнителния прием, който е до 2 деца. Извършва се
единствено по решение на педагогическия съвет, не засяга броя на децата в яслени групи и
законодателят не е предвидил друго. Свидетели сме на продължителен хроничен недостиг на места в
детските градини на територията на СО и съм убедена, че във всички детски градини такъв
допълнителен прием ще има.
Чл. 58(1) изрично подчертава, че горепосочените членове от Наредбата за финансиране на
институциите в системата на предучилищното и училищното образование се прилагат от градините
на делеггиран бюджет, кавито са градините на територията на Столична община.
В Закона за предучилищно и училищно образование, Глава девета, Раздел II чл.198
задължава детските градини да приемат деца със специални образователни потребности и броят е
посочен – до 3 деца в група.
В нито един от текстовете на изброените до тук нормативни документи, включително и в
Наредбата за приобщаващо образование на МС законодателят не посочва, че броя на децата: 1. със
специални образователни потребности; 2. в риск; 3. с изявени дарби ( странно защо са извън
полезрението на Столична община); 4. с хронични заболявания взети заедно се урежда с

допълнителен прием над определения максимален брой деца в група, съгласно Приложение 7 от
Наредбата за финансиране на институциите.
Предложения:
1.Гореизброените законови и нормативни документи, както и бележките към тях, ми дават
основание изрично да настоявам в чл.11 Класиране т.6 и т.8 да отпаднат изцяло като текстове от
Проект на Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи в
общинските училища на територията на Столична община.
2. Допълнителната подкрепа, от която се нуждаят деца със специални образователни
потребности, деца в риск, деца с изявени дарби и деца с хронични заболявание се урежда в чл.5 на
същия Проект и квотата е определена – общо 40 %( 10 деца, от които 3 със специални образователни
потребности) от максималния брой (25 деца) в група, което говори за добра социална политика на
Столична община. Децата, отговарящи на условията по предвидената квота да кандидатстват чрез
ИСОДЗ с допълнителен брой точки като приемането им се отразява своевременно в електронната
система.
Очакван ефект от предложенията:
По т. 1: Съответствие между ЗПУО и нормативна уредба в частта ми за предучилищно
образование и Наредба за прием на деца в общинските детски градини и в подготвителните групи
в общинските училища на територията на Столична община.
По т.2: Ще осигури прозрачност в класирането и приема на деца от квотата по т.5 от Проекта на
Наредба. Ще се осигурява постоянна достоверна инфомация за свободни места във всяка детска
градина след генерално класиране както на родители на деца от квотата, така и на Регионалните
центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование и работната група към дирекция
Образование.

С уважение: Валя Иванова
София, 29.01. 2017

