ПРОТОКОЛ № 66 / 29.11.2016 г.
На 29.11.2016 г. в изпълнение на Раздел IV. Контрол, т.4.1 от приетите с
Решение № 158 по Протокол №35 от 12.03.2009г. „Правила за приемане на деца в
общинските обединени детски заведения и целодневни детски градини на територията
на Столична община”, от 10ч. в Дирекция „Образование” се състоя редовно заседание
на работната група, съгласно Заповед № СО-09-01-282/ 09.07.2013г. на Кмета на
Столична община
Присъстват:
1. Г-жа М.Минчева – Директор на Дирекция „Образование”
2. Г-н П. Хаджигеоргиев – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
3. Г-жа И. Николова – Гл. експерт в Дирекция „Образование”
4. Г-жа Б.Тасева – Ст. експерт в Дирекция „Образование”
5. Д-р Ц. Христова – Директор на Дирекция „Здравеопазване”
6. Г-жа А. Генова – Ст. експерт отдел „Изчислителен център” към Дирекция ИОТ СО;
7. Г-жа Н. Кацарска – Директор на ДГ №155
8. Г-жа А. Ильовска – Директор на ДГ № 19
9. Г-жа Л. Василева – Директор на ДГ №68
10. Г-жа С. Балева – Директор на ДГ №8
11. Г-жа М. Вацева – Директор на СДЯ № 31
Заседанието протече при следния дневен ред:
1. Обсъждане Календар на дейностите и класиранията през 2017г.;
2. Разглеждане на постъпили заявления за прием в детските заведения;
3. Разни;
Разисквания по т.1 от дневния ред:
Г-жа Б. Тасева предложи за обсъждане графика на дейностите, който включва:
1. Обявяване на свободните места за прием от месец септември 2017г. –
20.02.2017г.
2. Заключване на системата за извършване на първо генерално класиране –
11.05.2017г.(18ч.)
3. Първо генерално класиране с двуседмичен срок за записване – 12.05.2017г.
4. Второ генерално класиране с двуседмичен срок за записване – 27.05.2017г.
5. Трето класиране с двуседмичен срок за записване – 10.06.2017г.
6. Четвърто класиране с двуседмичен срок за записване – 24.06.2017г.
7. Периоди без класиране: 27.03.2017г. до 11.05.2017г.; от 26.06.2017г.до
20.08.2017г.
8. Обявяване на свободните места за първо текущо класиране – 21.08.2017г.
9. Първо текущо класиране – 26.08.2017г. Записване на децата – 28.08.2017г.
до 01.09.2017г.
10. Второ текущо класиране – 02.09.2017г. Записване – 04.09.2017г. до
08.09.2017г.
11. Трето текущо класиране – 09.09.2017г. Записване – 11.09.2017г. до
15.09.2017г.
12. Четвърто текущо класиране – 16.09.2017г. Записване – 18.09.2017г. до
21.09.2017г.
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(Това ще важи ли за тази кампания? Ако се съобразим с аргументите както миналата
уч. година, за да няма недоволни родители, то следва да изменим графика по т.10,11 и
12) Тъй като през месец септември има национални празници, срока за записване от
едноседмичен се удължава на двуседмичен, ако в седмицата има почивен ден заради
национален празник, така даваме възможност на родителите спокойно да подготвят
документите и да запишат децата си.
Решение на РГ: Първото текущо класиране за уч. 2017/2018г. да е на 26.08.2017г.,
обявяване на свободните места – на 21.08.2017г.
Г-жа А. Генова - Нашият екип има предложение да се оптимизират списъците с
кандидатурите като се изтрият неактуалните кандидатури преди обявяване на местата
на 20.02.2017г. и за първото генерално класиране да се направят нови кандидатури,
подчертавам, че не се изтриват профилите, а само кандидатурите направени за
миналата кампания.
Ще се публикува съобщение два месеца преди обявяване на свободните места, че от
2016 г.(взето е решение по Протокол № 60/12.11.2015г. да се извършва ежегодно),
всеки родител трябва да направи нови кандидатури. Ще се обяви чрез съобщение на
главната страница – като важна новина, чрез имейл до всички родители, в
ръководството за родители, във „Въпроси и отговори“, на видно място в детските
градини, и при публикуване на местата ще се обяви, че родителите имат възможност да
направят своите кандидатури през периода от 20.02.2017г. до 18ч. на 11.05.2017г.
Премахването на старите кандидатури ще се извърши на 20.02.2017г. Където има
профили под управлението на директорите – ще е необходимо директорите да направят
връзка с родителите.
Решение на РГ: Преди обявяване на свободните места на 20.02.2017г. да се извърши
актуализация на профилите. За целта предварително да се публикува съобщение в
секция „Новини“ на сайта на ИСОДЗ.
Графика на дейностите за 2017г. е както следва:
№
1.
2.

Дата/период
20.02.2017г.
11.05.2017г.

3.

12.05.2017г.

4.
5.
6.
7.

27.05.2017г.
10.06.2017г.
24.06.2017г.
27.03.2017г. –
11.05.2017г.
26.06.2017г. –
20.08.2017г.
21.08.2017г.
26.08.2017г.

8.
9.
10.

Дейност
Обявяване на свободни места
Заключване на системата в 18ч. и подготовка за първо генерално
класиране
Първо генерално класиране под граждански контрол;
Двуседмичен срок за записване
Второ генерално класиране с двуседмичен срок за записване
Трето генерално класиране с двуседмичен срок за записване
Четвърто генерално класиране с двуседмичен срок за записване
Период без класиране
Период без класиране
Обявяване на свободните места за първо текущо класиране
Първо текущо класиране за уч. 2017/2018г. Едноседмичен срок
за записване.

2

Разисквания по т. 2 от дневния ред: Разглеждане на постъпили заявления за
разглеждане от работната група:
1. Молба от Х. Х. от Сирия, със статут на бежанец. Майка на дете, родено 2014 г.
Майката живее и се грижи сама за детето, поради това, че остава вдивица. Прилага
смъртен акт. Молят за съдействие за прием в ДГ № 43.
Поради изчерпване на дневния ред, заседанието бе закрито.
Запознати с протокола:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

М.Минчева –
П. Хаджигеоргиев –
И. Николова –
Б.Тасева –
Ц. Христова –
А. Генова –

7. Н. Кацарска –
8. А. Ильовска –
9. Л. Василева –
10. С. Балева –
11. М.Вацева –
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