Препис – извлечение

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ГРАД ЛОЗНИЦА
ОБЛАСТ РАЗГРАД
ПРОТОКОЛ
№ 20 / 28.09.2020 год.
Общински съвет – Лозница на основание чл. 23, ал. 4, т. 1 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация на 28. 09. 2020 година / понеделник/
от 09.00 часа проведе редовно заседание.
На заседанието присъстваха 17 общински съветници.
Председателят на Общински съвет откри редовното заседание и предложи същото да протече при
следния:
ДНЕВЕН РЕД
…………………………………………………………………………………………………………………..
ПО ЧЕТВЪРТА ТОЧКА: Докладна записка от Севгин Назъм Шукри – Кмет на Община Лозница
относно:Утвърждаване и дофинансиране на паралелки с пълняемост под минималния брой ученици
в училищата от община Лозница за учебната 2020/2021 г., утвърждаване на групи в Център за
подкрепа за личностно развитие -Общински детски комплекс Лозница и Детска градина „Веселие”
гр. Лозница
…………………………………………………………………………..........................................................
Г-н Севгин Шукри – кмет на община Лозница, направи разяснение по внесената докладна –
записка.
Д-р Айше Реджеб – директор Д „ОК“, направи разяснение на докладната – записка, като посочи
какви са новите промени.
Нурхаят Осман, се включи в заседанието при обсъждането на настоящата точка от дневния ред.
След проведеното гласуване, съгласно чл. 27, ал.5 от Закона за местното самоуправление и
местната администрация, в гласуването взеха участие следните общински съветници:

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Име, фамилия
Ибрахим Ахмедов
Севджан Мехмед
Муса Старков
Кадир Исмаил
Нурхаят Осман
Хасан Хасанов
Гюнер Ибрахим
Мехмед Ахмедов
Мехмед Мехмедов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

Гласували 17 – Общински съветници
„ЗА” – 17
„ПРОТИВ” – 0
„ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” – 0

№
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Име, фамилия
Ахмед Ахмед
Айдън Шабанов
Ниязи Ниязиев
Мехмед Бичков
Шаиб Шаиб
Иванка Панайотова
Али Булут
Александър Калинов

Гласувал
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА
ЗА

РЕШЕНИЕ № 93
28 септември 2020 год.
Община Лозница са депозирани мотивирани искания от директорите на НУ „Васил Левски”
гр. Лозница, СУ „Христо Ботев” гр. Лозница, ОУ „Иван Вазов” с. Веселина, ОУ„Кирил и Методий”
с. Трапище, ОУ „Виделина” с. Сейдол, ОУ „Христо Ботев” с. Гороцвет, ПГ по ВМЗ„Александър
Стамболийски” гр. Лозница за разрешаване формирането на паралелки под норматива за учебната
2020/2021 г. Постъпили са и положителни становища от Началника на Регионално управление на
образованието – Разград, подкрепящи предложенията за формиране по изключение на паралелки с
ученици под минималния брой.
С оглед резонните искания на директорите на общинските учебни заведения и на основание
чл.21, ал.1, т.23 от Закон за местното самоуправление и местната администрация, чл. 68, ал.1, т.2 и
т.3, ал.2 и чл. 69, ал.1 от Наредбата за финансирането на институциите в системата на
предучилищното и училищното образование, Общински съвет гр. Лозница
РЕШИ:
І. РАЗРЕШАВА допускането на изключение от минималния брой на учениците в паралелките за
учебната 2020/2021 г. в общинските училища и УТВЪРЖДАВА групи в Център за подкрепа за
личностно развитие - Общински детски комплекс Лозница и Детска градина „Веселие“ гр. Лозница
за учебната 2020/2021 г., както следва:
1. ОУ „ВИДЕЛИНА” с. СЕЙДОЛ
1.1.Смесен блок I - II клас – 10 ученици
I клас – 4 ученици
II клас – 6 ученици
1.2. Самостоятелни паралелки
III клас – 6 ученици
¬ІV клас – 12 ученици
V клас – 14 ученици
VI клас – 10 ученици
VIІ клас – 11 ученици
2. ОУ „ КИРИЛ И МЕТОДИЙ” с. ТРАПИЩЕ
2.1
Слети паралелки
I ,III клас – 9 ученици ( I клас – 6, ІIІ клас - 3);
II, IV клас – 11 ученици ( II клас – 5, IV клас - 6);
VI, VІІ клас – 7 ученици ( VI клас – 5, VІІ клас - 2);
2.2. Самостоятелна паралелка
V клас – 7 ученици.
3. ОУ „ИВАН ВАЗОВ” с. ВЕСЕЛИНА
3.1. Слети паралелки
I - III клас – 3 ученици;
ІІ – ІV клас – 4 ученици;
V-VІІ клас - 10 ученици;
3.2. Самостоятелна паралелка
VІ клас –7 ученици.

4. ОУ „ХРИСТО БОТЕВ” с. ГОРОЦВЕТ
4.1. Самостоятелни паралелки
І клас – 12 ученици ;
ІІ клас – 10ученици;
ІІІ клас –11 ученици ;
ІV клас – 11 ученици;
V клас – 16 ученици.
4.2.Самостоятелни паралелки
VІ клас – 22 ученици
VІІ клас - 18 ученици
5. СУ „ХРИСТО БОТЕВ” ГРАД ЛОЗНИЦА
5.1

6.
•
•
•
•

7.

Самостоятелни паралелки :
V клас – 30 ученици, разпределени в 2 паралелки, съответно 15 и 15;
VІ клас- 31 ученици, разпределени в 2 паралелки, съответно 16 и 15.
VІІ клас – 24 ученици, еднa паралелка
НУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГРАД ЛОЗНИЦА
6 .1. Самостоятелни паралелки
І клас – 37 ученици, разпределени в 2 паралелки;
ІІ клас – 33 ученици, разпределени в 2 паралелки;
ІІІ клас - 36 ученици, разпределени в 2 паралелки;
ІV клас - 33 ученици, разпределени в 2 паралелки.
ПГ ПО ВМЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ” гр. Лозница

Под минималния брой ученици в следните паралелки и специалности :
•
VІІІ „б” клас – професия „Фермер”, специалност „Производител на селскостопанска
продукция” – 12 ученици;
•
ІХ „б” клас – професия „Ветеринарен техник”, специалност „Ветеринарен техник” -13
ученици;
•
ІХ „в” клас - професия „Фермер”, специалност „Земеделец” – 15 ученици;
•
ХІ „б” клас –професия „Ветеринарен техник”, специалност „Ветеринарен техник” 10ученици;
•
ХІ „в” клас – професия „Фермер“, специалност „Производител на селскостопанска
продукция“ – 17 ученици;
•
ХІІ „а” клас – професия „Икономист”, специалност „Земеделско стопанство”– 16 ученици
8 . ГРУПИ ПО ДЕТСКИ ГРАДИНИ И БАЗИ ЗА ОБУЧЕНИЕ
8.1. ДГ „Веселие” - гр. Лозница – 5 групи,
•
ДГ „Веселие” – база за обучение „Пролет” - с. Веселина – 1 група – 14 деца;
•
ДГ „Веселие” – база за обучение Здравец”- с. Гороцвет – 1 групи – 25 деца;
•
ДГ „Веселие” – база за обучение „Весело детство”- с.Синя вода – 1 група – 18 деца;
•
ДГ „Веселие” – база за обучение „Славейче”- с. Сейдол – 1 група – 14 деца;
•
ДГ „ Веселие” – база за обучение „Детелина” - с. Трапище – 1 група - 11
9.

ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ – ОДК ЛОЗНИЦА

•
•

Народни танци за деца от 6 до 18 годишна възраст – 7 групи;
Мажоретен състав - 1 група;

•
Изобразително изкуство - 1 група;
•
Корекция и рехабилитация на говора за деца от предучилищна и начална училищна възраст -3
групи;
•
Футбол - 1 група;
•
Борба - 5 групи;
•
Предприемачество и селски екотуризъм – 1 група.
II. Oсигурява допълнителните средства за обезпечаване на учебния процес извън определените по
единни разходни стандарти, като същите бъдат предвидени при изготвяне на бюджетa на Община
Лозница, съобразно изискванията на чл.68 и чл.69 от Наредба за финансирането на институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
Настоящото решение да бъде изпратено на Кмета на Община Лозница и Областния управител на
Област Разград в седемдневен срок от приемането му.
Настоящото решение подлежи на оспорване в 14 – дневен срок след обявяването му пред
Административен съд гр.Разград по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

Вярно с оригинала
Техн. Сътрудник:
A. Салиева

Решението е обявено на 02/10 /2020 г.

Председател на ОбС:
И. Ахмедов

