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Относно: План за дейности по реализация на Стратегията за образование
на Столична община за 2021 година

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ГЕРДЖИКОВ,
С Решение № 220 от 17.03.2016 г. на Столичния общински съвет бе приета
Стратегия за образование на Столична община за периода 2016-2023 година, с която е
зададена визията за развитие на столичната образователна система. Съобразена с
изискванията на Закона за предучилищното и училищното образование, стратегията
обхваща четири направления в областта на образованието, заложени са цели, отнасящи
се до повишаване на качеството на образованието, осигуряване на достъп до
образование на всички деца и ученици, оптимизиране на системата на управление и
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развитие на партньорства. За реализиране на целите са очертани конкретни мерки и
дейности.
В съответствие с изискванията на Стратегията за образование, Столична община
изготвя и изпълнява едногодишни планове за действие.
Планът, който предлагаме за разглеждане включва дейности, предвидени за
изпълнение през 2021 година.

На основание чл. 256 от Закона за предучилищното и училищното образование и
чл. 21, ал. 1, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната
администрация и в изпълнение на приетата от Столичен общински съвет Стратегия за
образование на Столична община за периода 2016-2023 година, предлагам на
Столичния общински съвет проект за решение.
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ПРОЕКТ

Р Е Ш Е Н И Е

№

_____

на Столичния общински съвет
от _________ 2021 година
За План за дейности по реализация на Стратегията за образование на
Столичната община през 2021 година.
На основание чл. 256 от Закона за предучилищното и училищното
образование и чл. 21, ал. 1, т. 8, т. 12 и ал. 2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация

С Т О Л И Ч Н И Я Т

О Б Щ И Н С К И

С Ъ В Е Т

РЕШИ:

1. Приема План за дейности по реализация на Стратегията за образование на
Столичната община през 2021 година (Приложение № 1).

Настоящето решение е прието на заседание на Столичния общински
съвет, проведено на __________ 202__ г., Протокол № ______, точка ___от
дневния ред, по доклад №__ и е подпечатано с официалния печат на
Столичния общински съвет.

Председател на
Столичния общински съвет: ____________________
Елен Герджиков
Юрист от
Администрацията на СО:

____________________
Йолита Тодорова
Главен юрисконсулт в
дирекция „Образование“

