ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТЧИРПАН
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕШЕНИЕ
от КИЧКА ПЕТКОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА ЧИРПАН
Относно: Ежегодно актуализиране Списъка на средищните детски градини и училища
в Община Чирпан
Уважаеми дами и господа общински съветници,
Съгласно чл.53, ал.2 от Закона за предучилищно и училищно образование /
ЗПУО / средищно училище е държавно или общинско училище по чл. 38, ал. 1, т.
1, 2, 4 и 5, в което се обучават учениците от населени места на територията на
общината или на съседни общини, в които няма училище.
(3) За учениците по ал. 2 от I до VII клас включително се осигурява:
1. целодневна организация на учебния ден;
2. обедно хранене, организирано в помещения в съответствие с държавния
образователен стандарт за физическата среда и информационното и библиотечното
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно
развитие.
(4) За децата и учениците по ал. 1 и 2 се осигурява транспорт.
(5) Средищните детски градини и училища са включените в списък, приет от
Министерския съвет по предложение на министъра на образованието и науката въз
основа на решение на съответните общински съвети и обнародван в „Държавен
вестник". Списъкът се актуализира ежегодно до 1 ноември.
Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.1 от ЗПУО средищна детска градина е
общинска детска градина, която се намира в най-близкото населено място на
територията на общината или на съседна община, където се отглеждат, възпитават,
социализират и обучават децата в задължителна предучилищна възраст от населените
места, в които няма детска градина или училище, което организира задължително
предучилищно образование.
Съгласно разпоредбата на чл.53, ал.6 от ЗПУО критериите за включване в
списъка по ал.5 се определят с акт на Министерския съвет, като те гарантират
минимизиране на времето за пътуване на децата и учениците и осигуряват условия за
осъществяване на образователния процес в съответствие с държавните образователни
стандарти.
Съгласно чл.1 от Постановление № 128 от 29.06.2017 г. за определяне на
критерии за включване в списъка на средищните детски градини и училища за
средищна детска градина по смисъла на чл. 53, ал. 1 от Закона за предучилищното и
училищното образование се определя общинска детска градина или част от нея в друго
населено място, в която се обучават най-малко 4 деца в задължителна предучилищна
възраст от други населени места, в които няма детска градина или училище, което да
организира задължително предучилищно образование, и която за тези деца е на наймалко разстояние, измерено по асфалтирана пътна мрежа, в друго населено място.

Съгласно чл.2 от горното постановление за средищно училище по смисъла на чл.
53, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование се определя
държавно или общинско училище по чл. 38, ал.1, т.1, 2, 4 и 5 от Закона за
предучилищното и училищното образование - начално, основно, обединено или средно
училище, в което се обучават най-малко 10 ученици в задължителна училищна възраст
от други населени места, в които няма училище и за които това е училището,
осъществяващо обучение в съответния клас и намиращо се на най-малко разстояние,
измерено по асфалтирана пътна мрежа.
За новата учебна година 2019/2020 г. следните училища и детски градини в
Община Чирпан отговарят на изискванията за средищно училище и средищна
детска градина:
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От горепосочените учебни заведения има организирано столово хранене за
пътуващите ученици.
За пътуващите ученици е осигурен транспорт - 5 ученически автобуса по
маршрутите:
Чирпан - с.Рупките - с.Спасово - с.Изворово - с.Средно градище - Чирпан;
Чирпан- с.Яздач- с.Малко Тръново- с.Свобода - Чирпан;
Чирпан - с.Плодовитово - с.Мирово - с.Оризово – с.Опълченец - Чирпан
Чирпан - с.Черна гора – с. Гранит - Чирпан
Чирпан - с.Партизанин – с.Горно Белево - с.Братя Даскалови - Чирпан
Чирпан – с. Винарово – с. Могилово – с. Свобода – Чирпан
За пътуващите деца от други населени места до средищните училища е
осигурен безплатен превоз по транспортна схема.
Целодневна организация на учебния процес има в СУ " П.К. Яворов”, гр.
Чирпан, ОУ „Васил Левски”, гр. Чирпан и ДГ "Снежанка", с.Зетьово.
Във връзка с гореизложеното предлагам на вашето внимание следния:

ПРОЕКТ ЗА РЕШЕНИЕ:
На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и във връзка с чл.53, ал.5 от Закона за
предучилищното и училищното образование Общински съвет – Чирпан реши:
1. В списъка на средищните училища за учебната 2019/ 2020 г. да бъдат
включени следните училища от община Чирпан:
-

Средно училище "Пейо Крачолов Яворов", гр. Чирпан;
Основно училище”Васил Левски”- гр. Чирпан.

2. В списъка на средищните детски градини за учебната 2019/2020 г. да
бъде включена следната детска градина от община Чирпан:
-

ДГ"Снежанка", с.Зетьово, община Чирпан.
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