ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЪСТОЯНИЕТО И ГОТОВНОСТТА НА МТБ НА
УЧИЛИЩАТА, ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И ОДЗ ЗА УЧЕБНАТА
2015/2016 г. и ОБЕЗПЕЧАВАНЕ ДЕЙНОСТТА И УТВЪРЖДАВАНЕ
КОНКРЕТНИЯ БРОЙ ДЕЦА И БРОЙ ГРУПИ В ДЕТСКИТЕ
ЗАВЕДЕНИЯ НА ОБЩИНА СМЯДОВО ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016 г.
На територията на община Смядово има три училища:
1.

СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово – средищно училище

2.

ОУ ”Христо Ботев”, с. Янково – средищно училище

3.

ОУ „Васил Априлов”, с. Риш – защитено

Новата учебна година всички те ще започнат с ремонтирана материално техническа
база. Всички ремонтно възстановителни и освежителни дейности са извършени преди
началото на учебната година. Материално техническата база е в готовност за провеждането
на нормален, ползотворен учебно-възпитателен процес, съобразно с всички изисквания на
действащите нормативни документи за системата на образованието.
Организацията и ресурсното осигуряване на училищното обучение се осъществява в
съответствие със Стратегията за развитието на училищата, в зависимост от социалноикономическите и социално-педагогическите условия, в които се развиват училищата.
Конкретните цели на училищното обучение са в съответствие със Закона за народната
просвета и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета и включват:

и култура;


усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, добродетели
духовно физическо и социално развитие и здравословен начин на живот;


обучение и възпитание на учениците в съответствие с индивидуалните им
потребности и реализация в гражданското общество;


мотивиране на учениците за активно включване в образователния процес;


мотивиране на всички членове на училищната общност - за промяна и
постоянно внасяне на подобрения в резултатите от училищното обучение;

непрекъснато повишаване качеството на образователно-възпитателния процес
и управлението му;

оптимизиране на функциите на управленски дейности и условията за участие
на всички членове на училищната общност в системата за контрол;

пренасяне на акцента от оценка на крайните резултати към управление на
качеството в цялостния образователен и възпитателен процес;


осигуряване на условия за опазване, осъвременяване и обогатяване на
материално техническата база.
В СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Смядово през тази учебна година ще се
обучават 362 ученика, като 44 от тях са учениците от 1 клас, разпределени в 2 паралелки.
Общо паралелките в СОУ Смядово са 18. Педагогическия, административен и помощен
персонал се състои от 60 човека. То се утвърди като едно от най-модерните училища в
област Шумен, разполагащо с всичко необходимо за провеждане на учебно-възпитателен
процес на високо европейско ниво.
В ОУ с. Янково ще се обучават 51 ученика, разпределени в 4 слети паралелки. В ОУ с.
Янково работят 7 човека.
В ОУ с. Риш през новата учебна година ще се обучават 35 ученика, разпределени в 4
слети паралелки. Има 2 деца в първи клас. В това основно училище работят 7 човека.
Общински съвет Смядово утвърди броя на маломерните паралелки и слетите класове
в училищата на територията на община Смядово за учебната 2015-2016 г., както следва:
1. СОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, гр. Смядово
9 клас – 1 паралелка с 11 ученика
11 клас – 1 паралелка с 13 ученика
12 клас – 1 паралелка с 13 ученика
2. ОУ „Христо Ботев“, с. Янково
Общ брой – 51 ученика, разпределени в 3 слети паралелки:
1-4 клас – 6 ученика
5-7 клас – 15 ученика
6-8 клас – 22 ученика
2 клас – маломерна паралелка – 8 ученика
3. ОУ „Васил Априлов“, с. Риш
Общ брой 35 ученика, разпределени в четири слети паралелки:
1-2 клас – 11 ученика
3-4 клас – 9 ученика
5-8 клас – 8 ученика
6-7 клас – 7 ученика
Общински съвет Смядово утвърди броя на полуинтернатните групи и групите за СИП
и ЗИП в основните училища, намиращи се на територията на община Смядово за учебната
2015-2016 г., както следва:
1. ОУ „Христо Ботев“, с. Янково
1.1.ПИГ – две групи
І – 14 ученика от начален етап
ІІ – 25 ученика в прогимназиален етап

1.2.СИП – две групи
І – майчин език – 2 часа
ІІ – английски език – 2 часа
2. ОУ „Васил Априлов“, с. Риш
2.1.Седем групи ЗИП
1-2 клас – БЕЛ
3-4 клас – БЕЛ
1 клас – Информационни технологии
6-7 клас – БЕЛ
6-7 клас – Математика
5-8 клас – БЕЛ
5-8 клас – Руски език
2.2.Пет групи СИП
5-8 клас – Английски език
1-2 клас – Турски език
3-4- клас – Турски език
6-7 клас – Турски език
5-8 клас – Турски език

ОДЗ „Маргаритка”, през новата учебна 2015/2016 г., ще се посещава от 120 деца на
възраст от 2 до 6 годишна възраст, разпределени в 5 градински групи и 1 яслена група. През
тази учебна година ще има 3 групи, в които деца от предучилищна възраст ( на 5 и 6 год.) ще
се обучават по Български език и Литература и Математика по Националната програма „С
грижа за всеки ученик” и модул „Допълнително обучение на деца от подготвителните
групи”. Детското заведение разполага с персонал от 23 човека, които се грижат за децата.
През лятото бяха извършени ремонти на кухнята, пералнята, тоалетните и други помещения
и складове, съобразени с предписанията на Агенцията по храните гр. Шумен и РЗИ гр.
Шумен. По проект, финансиран по компонент 2 „Деца в риск” на Програма BG06 „Деца и
младежи в риск” по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
2009-2014, по който работят детските градини на територията на общината, съвместно с
детските градини от община Ветрино ще бъде напълно обновен двора на ОДЗ Смядово с
нови детски площадки и съоръжения.
Детското заведение разполага с всичко необходимо за започване на новата учебна
година. Закупена е учебна документация и учебни книжки за 5 и 6 годишните деца.
Извършени са ремонти и в останалите целодневни детски градини в селата
Веселиново, Риш и Янково. Те също разполагат с учебните помагала за подготвителните
групи. Предстои транспортирането на дървата за огрев за зимния сезон.
В ЦДГ с. Веселиново работят 4 човека и има 1 група – 11 деца, в ЦДГ с. Янково
работят 8 човека, а децата са разпределени в две групи – 32 деца, в ЦДГ с. Риш работят 4
човека, има 1 детска група, състояща се от 19 деца.
Изготвил: Махия Куру

