ПРЕДЛОЖЕНИЯ
От
Росен Василев Иванов – общински съветник в Общински съвет Чирпан

Относно: Проект на Наредба за условията и реда за записване, отписване и
преместване в общински детски градини на територията на Община Чирпан
Във връзка с публикувания на 4 юли 2016 г. проект на Наредба за условията и реда за
записване, отписване и преместване в общински детски градини на територията на Община
Чирпан и дадената от закона възможност в 14 дневен срок правя следните предложения:
 В Раздел I, т.12 вместо предложения текст: “Приемането на документи се
извършва от директора на детското заведение или от упълномощено със
заповед лице» да се запише: «Приемането на документи се извършва от
директора на детското заведение или от упълномощено със заповед от него
лице.»
Мотиви: От предложения в проекто-наредбата текст в т.12 не става достатъчно ясно, кой ще
упълномощава. Предложената от мен редакция пояснява, че упълномощител ще бъде
единственно директора на детската градина.


В Раздел II, т.2.1.1. вместо предложения текст: “На видно място в детската
градина се публикуват сроковете за организиране и провеждане на приема и
началото на работа на първа група.» да се запише: «На видно място в детската
градина и в интернет страницата на община Чирпан се публикуват сроковете за
организиране и провеждане на приема и началото на работа на първа група.
Публикуването на съобщенията за сроковете за организиране и провеждане на
приема се извършва най-малко 7 дни преди започването на приема.
Мотиви: С цел по-голяма прозрачност и с избягване на недоразумения относно това къде
точно са публикувани съобщенията в сградите на детските градини, считам, че в XXI-ви век е
нормално съобщенията да се публикуват и на интернет страницата на Общината, тъй като
детските градини нямат собствени интернет страници.


В Раздел II, т.2.1.2 «Приема на деца в първа възрастова група се извършва по
следните критерии:
- деца, чиито брат (сестра) посещава същата детската градина;
- кръгли сираци и деца с един родител;
- трето и следващо дете на многодетни родители и деца-близнаци;
- деца от приемни семейства, по чл. 26 от Закона за закрила на детето;
- деца с трайни увреждания над 50 % и/или деца с тежки хронични заболявания,
посочени в Приложение № 5 към чл.21,т.7 от Наредба № 19 за експертиза за
инвалидност на децата до 16- годишна възраст.
- деца, на които поне един от родителите е с инвалидност от 71 до 100% /доказано с
решение на ТЕЛК/ - родителите са студенти редовна форма на обучение”
Предложение/становище: От така предложените критерии не става ясно кои деца ще бъдат с
предимство. Дали тези критерии ще се наблюдават съвкупно или поотделно. Личното ми
мнение и предложение да се направи точкова система и всеки от тези критерии да бъде с

определена тежест в съвкупната оценка. Това следва да се направи при по-широко
обществено обсъждане.


В Раздел II, т.2.2.4 предложения текст: «Всяка детска градина по решение на
Педагогическия съвет може да приеме допълнителни критерии за прием на деца,
като се обоснове за тях и следи да не се нарушава принципът на равните права и
да не се създават условия за дискриминация на децата.” предлагам да придобие
следния вид: «Всяка детска градина по решение на Педагогическия съвет може
да приеме допълнителни критерии за прием на деца, като се обоснове за тях и
следи да не се нарушава принципът на равните права и да не се създават
условия за дискриминация на децата. В случай, че детска градина приеме
допълнителни критерии за прием на деца извън посочените в тази наредба, то
същите следва да са обявени публично на Интернет страницата на Община
Чирпан и на видно място в детската градина най-малко 7 /седеем/ дни преди
започване на приема на деца.
Мотиви: С оглед на това, че всяка детска градина може да реши да включи собствени
критерии за прием на деца, то за да се защитят правата на родителите следва тези критерии са
да публично известни в разумен срок, т.е. поне 7 /седем/ дни преди началото на приема на
деца.


В Раздел II, т.2.3.5. предложения текст: «Преместването на деца от
подготвителна група се извършва с Удостоверение за преместване. За
извършеното преместване писмено се информира отдел “Образование”.»
Предложение/становище: От предложения в проекто-наредбата текст не става достатъчно
ясно кой ще издава удостоверение за преместване. Освен това в структурата на общинска
администрация Чирпан липсва отдел “Образование”, коректния запис е отдел “Образование,
култура, социални дейности и екология”.


В Раздел II, т.2.3.6 предложения текст: “В края на предучилищното образование
се издава Удостоверение за задължително предучилищно образование.» да
придобие следния вид: «В края на предучилищното образование се издава
удостоверение за задължително предучилищно образование по ред, определен с
държавния образователен стандарт за предучилищното образование.»
Мотиви: От предложения в проекто-наредбата текст не става достатъчно ясно кой издава
удостоверението, в случая законодателя е посочил изрично текст в Закона за предучилищното
и училищно образование, а именно чл.72 от него: «В края на предучилищното образование се
издава удостоверение за задължително предучилищно образование по ред, определен с
държавния образователен стандарт за предучилищното образование.”
В Раздел II, т.2.6 последен абзац предложения текст: “Правилата влизат в сила от 01.08.2016 г.,
след решение на Общински съвет Чирпан.» да придобие следния вид: «Наредбата влиза в
сила от 01.08.2016 г., след решение на Общински съвет Чирпан.»
Мотиви: Нормативният акт, който общински съвет приема е Наредба, а не правила.
Росен Иванов:. …………………..
Общински съветник в Общински съвет Чирпан

