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Р Е Ш Е Н И E
№ 547
взето с Протокол № 43 от заседание на
Общински съвет – Садово, проведено на 03.06.2019 година

По т. 7 от дневния ред „Предложение от Атанас Телчаров – Председател на
Общински съвет-Садово относно приемане на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба за условията и реда за записване, отписване, и
преместване на децата в общинските детски градини на територията на Община
Садово, област Пловдив”
предвид следните мотиви: Разпоредбите на Закона за предучилищното и
училищното образование предвиждат предучилищното образование да се
осъществява от детските градини на територията на общината, а задължителното
предучилищно образование – и от общинските училища, които могат да
осигуряват условия за това, при условията и по реда на държавния образователен
стандарт за предучилищното образование и на държавния образователен стандарт
за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на
детските градини, училищата и центровете за подкрепа на личностно развитие. В
разпоредбите на сега действащата Наредба за условията и реда за записване,
отписване и преместване на децата в общинските детски градини на територията
на Община Садово никъде не е изрично записано, че предучилищното
образование може да се осъществява и от общинските училища
и
на основание: Чл. 21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация, Чл. 79 от Административнопроцесуалния кодекс
Общински съвет-Садово
Р Е Ш И:
Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за условията и
реда за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски
градини на територията на Община Садово, Област Пловдив( приета с Решение
№252 на Общински съвет – Садово, взето с Протокол №21 от проведено
заседание на 19.06.2017 година) със следното съдържание:
§ 1. В Раздел I чл. 3 се изменя така:

„Чл. 3. Разпоредбите на настоящата наредба са задължителни за всички участници
в системата на предучилищното образование в Община Садово - децата,
учителите, директорите и родителите, както и за непедагогическия персонал в
детските градини и училищата, имащ пряко отношение към предмета на
наредбата.”
§2. В Раздел I се създава нов чл. 4:
„Чл. 4. Разпоредбите на настоящата наредба се прилагат от детските градини на
територията на Община Садово, които осъществяват предучилищно образование
и от общинските училища, които осъществяват задължително предучилищно
образование при осигурени условия за това, в съответствие с държавния
образователен стандарт за предучилищно образование и на държавния
образователен стандарт за физическа среда и информационното и библиотечното
осигуряване на детските градини, училищата и центровете за личностно
развитие.”
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