ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
Общински съвет – Левски с поименно гласуване /Приложение
№ 11/, прие
Р Е Ш Е Н И Е
№ 171
гр. Левски, 25.08.2016г.
относно: Допускане изключение от минималния брой на учениците в
паралелките за учебната 2016/2017г. в Основно училище „Христо
Ботев” с. Асеновци, община Левски, на основание чл.11, ал.1, т.2,
ал.4 и във връзка с ал.7 от Наредба № 7 на МОН от
29.12.2000г./изм. и доп. – ДВ, бр.17 от 28.02.2012г./ за определяне
броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в
паралелките и групите на училищата, детските градини и
обслужващи звена, съгласно § 30 от Закона за предучилищното и
училищното образование
На основание чл.11, ал.1, т.2, ал.4 във връзка с ал.7 от
Наредба № 7 на МОН от 29.12.2000г. и съгласно §30 от ЗПУО,
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ЛЕВСКИ
РЕШИ:
1. За осигуряване на нормален учебен процес в
ОУ „Христо Ботев” с.Асеновци за учебната 2016/2017 год. допуска
формиране на 8 паралелки с общ брой 118 ученици, шест от
паралелките с ученици под нормативния минимум на Наредба № 7
от 29.12.2000г. на МОН както следва:
I клас – 11 ученици/недостиг 5 ученици/,
II клас – 17 ученици,
III клас - 14 ученици/недостиг 2 ученици/,
IV клас – 14 ученици/недостиг 2 ученици/,
V клас – 20 ученици,
VI клас – 16 ученици/недостиг 2 ученици/,
VII клас – 13 ученици/недостиг 5 ученици/,
VIII клас – 13 ученици/недостиг 5 ученици/.
2. Не предоставя допълнителни средства за обезпечаване на
учебния процес извън единните разходни стандарти за съответната

дейност от общинския бюджет. Същите са осигурени от собствени
приходи от отдадена под наем земеделска земя.
3. Решението на Общински съвет – Левские е в сила до
приемането
на
държавния
образователен
стандарт
за
финансирането на институциите и държавния образователен
стандарт за физическата среда и информационното и библиотечно
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за
подкрепа на личностното развитие.
ГЛАСУВАЛИ:
За – 16 общински съветници,
Против – 1,
Въздържали се – 1.
ДОЧКО ДОЧЕВ: /п/
Председател на Общински съвет – Левски
МЕРЗИЕ АЛИЕВА: /п/
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”
Вярно с оригинала при Общински съвет,
Мерзие Алиева:
Младши експерт „Обслужване на Общински съвет”

