ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 08.09.2010 г.
ПО ТОЧКА ПЪРВА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО: Предложение относно включване на Община Крушари в
Проекта за въвеждане на задължителна предучилищна
подготовка на децата навършили 5-годишна възраст за
учебната 2010/2011 година .
След направените изказвания и предложения на основание чл. 27 ал. 1 т.
23
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с Писмо № 3110-13/11.08.2010 г. на МОМН, общ брой
гласували 11, от тях с 11
гласа “за”, “против” и
“въздържали се” няма,
Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие община Крушари да бъде
включена в Проект за въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на
децата навършили петгодишна възраст през учебната 2010/2011 година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КРУШАРИ, ОБЛАСТ ДОБРИЧ
9410, с. Крушари, тел : 05771/2272, факс 05771/ 2136,
E-mail obst@krushari.dobrich.net; site: www.krushari.bg

ПРЕПИС–ИЗВЛЕЧЕНИЕ
ОТ ПРОТОКОЛ № 9
ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА 08.09.2010 г.
ПО ТОЧКА ВТОРА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД

ОТНОСНО:Предложение относно даване на разрешение на
финансиращия орган за осигуряване на допълнителни
средства за обезпечаване на учебния процес при
формиране на паралелки от I до XII клас и слети
паралелки с не по-малко от 10 ученика в клас в СОУ „Христо
Смирненски” с. Крушари.
След направените изказвания и предложения на основание чл. 21 ал. 1 т.
23
и чл. 27 ал. 3 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация във връзка с чл. 11 ал. 1 т. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 7/2000 г.
на МОМН, общ брой гласували 11, от тях с 11
гласа “за”,
“против” и
“въздържали се” няма, Общинският съвет прие
РЕШЕНИЕ
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1. Общинският съвет с. Крушари дава съгласие да се осигурят
допълнителни средства за паралелките от І до ХІІ клас и слети паралелки с не
по-малко от 10 ученика за обезпечаване на учебния процес извън определените
от единни разходни стандарти за съответната дейност, както следва:
СОУ „Хр. Смирненски” с. Крушари
І Б клас – 12 ученика
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ: /п/

/Илхан Мюстеджеб /
ПРОТОКОЛИСТ: /п/

/Гинка Русева/
Вярно с оригинала!
Снел преписа:
/Гинка Русева/

