ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА РАБОТНА ГРУПА, НАЗНАЧЕНА СЪС
ЗАПОВЕД № СОА18-РД91-300/27.08.2018г.

На 05.09.2018 г., в изпълнение на Заповед № СОА18-РД91-300/27.08.2018 г. на
Кмета на Столична община, се състоя заседание на работна група, назначена със
следната задача: Да разглежда и обсъжда въпроси, свързани с приема на деца в
самостоятелни детски ясли, детски градини и подготвителни групи в училище,
поетапно преодоляване на недостига на места за деца в предучилищна възраст,
подобряване функционалността на ИСОДЗ и подготвителните групи в училище и други
въпроси, касаещи организацията на дейността в самостоятелните детски ясли, детските
градини и подготвителните групи в училище на територията на Столична община.
Заседанието се проведе в състав:
1. Г-жа Малина Едрева – Председател на Комисия по образование, култура, наука
и културно многообразие към СОС
2. Мария Минчева – директор на дирекция „Образование“
3. Ирена Николова – гл. експерт в дирекция „Образование”
4. Емил Миков - гл. експерт в дирекция „Образование”
5. Елка Илиева – гл. експерт, дирекция „Образование“
6. Нели Пейчева – гл.експерт в дирекция „Образование“
7. Боряна Тасева – гл. експерт в дирекция „Образование”
8. Янка Никодимова – Началник отдел „Централизирани информационни системи“
– Дирекция ИОТ в СО
9. Д-р Моника Чеуз – директор на дирекция „Здравеопазване”
10. Д-р Цветанка Христова – началник отдел „Медицински дейности“ към дирекция
„Здравеопазване“
11. Иванка Харбалиева - директор на ДГ № 99
12. Афродита Ильовска – директор на ДГ № 19
13. Мария Вацева- директор на СДЯ № 31
14. Евелина Китова – директор 39. СУ “Петър Динеков“
15. Жельо Иванов – представител на СБУ
16. Миряна Маламин-Сирийски – Фондация „Светът на Мария“, експерт към
ПКОКНКМ
17. Веселина Гачева – председател на Сдружение „Настоящи и бъдещи майки“
18. Васил Николов – председател на Национален инициативен комитет за
качествена и иновативна образователна система
19. Антонина Кенова – член на Национален инициативен комитет за качествена и
иновативна образователна система
Заседанието бе открито от г-жа Малина Едрева - Председател на Комисия по
образование, култура, наука и културно многообразие към СОС, която представи
необходимостта да се обсъждат и взимат решения предвид възникващите нови
предизвикателства и въпроси в системата на предучилищното образование. Тя посочи,
че състоянието на предучилищното образование изисква да се обсъдят предложенията
на всеки участник, в зависимост от позицията и гледната точка.
М. Едрева направи предложение:
- Постоянна работна група със системна работа с цел да систематизира
проблемите и да е в съответствие с визията за развитието на образованието в столицата
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и за търсене на решенията на проблемите, които стоят пред столичното предучилищно
образование;
- Да се работи систематизирано и структурирано, като се търси консенсус на
всички участници;
- Да се изработи пътна карта на проблемите и темите, предизвикателствата, за
които да има системен подход при решаването им. Предложение –.
- Работната група е отворена и всеки заинтересован може да присъства на
заседанията.
- Да се създадат условия да бъдат канени представители и на други дирекции,
които имат отношение към темите на обсъждане.
В дискусията около предложението бяха поставени следните въпроси:
- По какви теми и в какъв състав ще е тази работна група.
- Детските ясли включени ли са в тази работна група.
- Трябва да има регламент – по графика, но и по продължителността – до 1 час.
Предварително да са поставени въпросите, всеки да се е подготвил, за да сме поефективни.
- Да започнем от принципните въпроси и да предложим вариантите, които могат
да дадат решение
1. Имаме ли принципно съгласие от всички в този порядък – водеща работна
група да структурира и търси решение на значимите проблеми;
2. Как ще се организираме, за да има ред – какъв график да изработим, как да се
осъществява комуникацията и другите дейности;
3. Да определим приоритетите - идеи, търсене на решения и обединяването ни
около тях. В съдържателно ниво да определим приоритетите и как ще се случват във
времето и реализацията им. Има ли съгласие от всички страни.
Не е задължително всички да участват, важното е всеки да се включва, където
ще е полезен. Тук ще решаваме принципните въпроси, а на друго ниво други проблеми
като приема на децата.
- Протоколите от заседанията да се водят от стенограф, защото не са пълни.
- Протоколите да са тезисни – да се извеждат основните решения, за да могат да
се следят. Да се излиза с ясни решения. Не е толкова важно кой какво е казал, а около
кои решения сме се обединили и от този момент се обвързваме с изпълнението им.
- Записките от заседанията да се препращат на членовете на работната група, за
да се ревизират и да нанасят своите корекции.
Решение по предложението на М. Едрева:
- Приема се да има една основна работна група със задача, както е посочено
по-горе, която обхваща и детските ясли;
- Тя ще обединява усилията на експертните по-групи, в които не е
задължително всички членове на основната група да участват;
- Ще бъдат разработени правила относно свикването, провеждането,
продължителността на заседанията, протокола и неговото предварително
съгласуване, преди да бъде приет;
- Периодичността на срещите ще зависи от необходимостта, но ще се уважава
заетостта на всички участници.
- Мария Минчева, директор ДО е координатор на групата, М. Едрева ще я
ръководи, М. Сирийски ще фасилитира процеса.
- Въпросите, които ще бъдат дискутирани ще се подава преди заседанията.
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Работната група се съгласи, че решаването на проблемите изисква
последователност в тяхното поставяне и ще е свързано с изготвяне на пътна карта
за дейността на работната група.
По отношение на предметна на работа на работната група бяха дискутирани
различни теми, които трябва да бъдат поставени за решаване:
- Да се създаде работна група, която да анализира недостига на места и
необходимостта от строеж на нови детски градини по квартали и да изготви
т. нар. екшън план за преодоляване на проблема, в която да бъдат включени
и други представители от Столична община.
- Информиране на общността и комуникация от страна на градините на
дейностите и специалистите, с които разполагат;
- Уточняване на приема на деца преди набора им, както и правото да повтарят
група (с целта да не заемат места на други деца, от набора, които да
изостават неприети)
- Уточняване на мерките за мониторинг и контрол на дейността на детските
градини
- Анализ на демографската картина по райони, тенденции и потребности от
нови детски градини.
- Прием на деца с хронични заболявания (създадена е подгрупа)
- Приемът на деца със СОП, когато родителят иска да тръгне по-късно на
детска градина. Сега РЦПППО издава заповед и насочва детето към
определена детска градина, така се ограничава правото на избор, както и се
получава струпване в едни и същи градини.
- Преразглеждане на броя на децата по общ ред в ясените групи (от 16 да
нарасне на 18)
- Преразглеждане на функционалностите на информационната система за
прием в детските градини
Конкретен проблем беше поставен:
В СДЯ 35 има 2 деца с имплантирани кохлеарни имплантанти, които са поставени покъсно и имаме желание да ги задържим до 4 години, за да се работи с тях, но системата
ги изписва. Решено бе да се разреши задържане на децата.
Друг конкретен проблем, който беше поставен:
- За приемът порез 2018 и свободните места за деца с хронични заболявания свободните места в системата към днешна дата за деца с хронични заболявания –
да бъдат премахнати. Това може да стане чрез промяна на алгоритъма за прием.
Трябва спешно да се вземе решение дали остават така или се прехвърлят към
общия ред. За обсъждане целево на този проблем беше насрочено заседание на 12.09.
от 13 ч. в Зала Официална на Московска 33.
Предложение: Всяка детска градина да актуализира информацията си в ИСОДЗ,
относно брой групи, специалисти и др. Ще бъде изготвен шаблон с важната
информация, от който директорите ще могат да се възползват.
До следващото заседание след 8.10 предстои:
- Изпращане на мнения по темите, които трябва да бъдат разгледани и
дискутирани от работната група;
- Изпращане на предложение за правила на работната група.
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В рамките на заседанието Мария Минчева представи актуалната картина с готовността
на детските градини за новата учебна година, продължаващите ремонти, планираните
крайни срокове.
Относно инвестиционната програма за 2019 г., посочи, че е в процес на изготвяне.
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