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На 17 септември 2
Н
2013
20
013
13 ггодина
одина отвори врати новопостроеното Основно
О
училищее „Св.св.
Св св Кирил
К
иМ
Мет
Методий” в сeло Плетена. Официалното му откриване бе съпроводено с издигане на българския трибагреник и
флага на Европейската общност на
фона на химна на Република България и Одата на радостта. Кметът
на общината д-р Арбен Мименов и
областният управител Муса Палев
със задоволство прерязоха лентата
и изпълниха стария български обичай с преливане на вода пред прага
на новото училище.
На церемонията присъстваха
депутатите от Благоевградски избирателен район - Алиосман Имамов и Ахмед Башев, Областният
управител, Председателят на Общински съвет - Сатовча, общински
съветници, кметове на кметства от
общината, директори на училища
и детски градини, представители
на бизнеса, екипът на проекта и
жители на село Плетена.
В своите поздравления към
всички гости, учители, ученици и
родители, кметът на общината отбеляза важността на този ден като
един от хубавите дни за Плетена,
защото да има ново училище в селото е дългогодишна мечта. Изключителен е този ден и лично за него
заради възможността да сподели радостта си, че Общинската администрация има все повече и повече реализирани проекти с голяма обществена значимост, много са постигнатите цели и изпълнените обещания.
В новото училище ще се обучават 122 ученици в осем (8) паралелки, подготвяни и възпитавани от 16
педагози. Първокласниците тази година са 16.
Училището е построено със средства от Програма „Европейско териториално сътрудничество Гърция –
България 2007-2013 година” и Националните фондове на България и Гърция по одобрен проект на община Сатовча с работно заглавие „Трансгранична школа за традиционен фолклор и етнография - мост между
легендата и реалността в Европа”. Общинска администрация - Сатовча е водещ партньор по проекта в
партньорство с Община Като Неврокопи от Гърция и Читалище „Просвета 1937” с. Плетена.
Сградата се състои от два етажа. На първи етаж са обособени физкултурен салон и репетиционна зала,
две съблекални, медицински кабинет, стая за обслужващ персонал, кабинет по рисуване и фолклорни традиции, работилница за дървообработване, металообработване и традиционни занаяти (кабинет по трудово
обучение), кабинет компютри, кабинет по физика, химия и биология, хранилище, котелно помещение,
помещение за дърва, стая за огняр и стая за работници. На втори етаж са обособени седем класни стаи,
стая за учители, директорска стая и санитарни помещения.
Всичките тези помещения имат двойно предназначение, с цел използването им и за провеждане на занятия, свързани с работата на трансграничната школа за традиционен фолклор и етнография, за провеждане
на работни срещи, за обсъждания, демонстрации, семинари и др.
Класните стаи, стаята на учителя, директорската стая, санитарните помещения и физкултурният салон са с ново обзавеждане и оборудване. Предстои поетапното оборудване на кабинетите по рисуване
и фолклорни традиции, работилница за дървообработване, металообработване и
традиционни занаяти (кабинет по трудово обучение), кабинет компютри, кабинет по
физика, химия и биология, на
медицинския кабинет.

О БЩИНА С АТОВЧА

КАНДИДАТСТВА С ПРОЕКТ
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ДЕТСКИ ПЛОЩАДКИ

Община
Сатовча
кандидатства с проект за финансиране
по Програмата за
развитие на селските райони, мярка 322
за изграждане детски
площадки в четири (4)
П ЪРВОКЛАСНИК
от населените места:
Хубаво е, че на този свят
израснало на вашето коляно,
има и моменти на радост,
пожелайте му голям късмет да Сатовча, Кочан, Вълкосел и Слащен.
като птици край нас летят
улучи.
Основната цел на
и сякаш сме пак в младост.
проекта е подобряваПри днешната техника добре,
не на жизнената среда
Ако сте баба или дядо на внуче,
вашият малък първокласник,
което ще бъде първокласник,
ако е упорит ще осъществи всяка и качеството на живот
в конкретните населеза щастие сте станали вече
мечта
ни места, която ще дона хубавата радост съучастник.
и за него винаги ще е празник.
принесе за задържане
на младото население
Самата мисъл, че е вече ученик,
Какво трябва да му пожелаете
а не вчерашно малко дете,
много здраве, много шестици
и за създаване на условия за безопасна игра, спорт и рекреация на подрастващите.
в мислите ставате него връстник
и заедно с него да мечтаете
Заложените дейности по проекта са: да се изградят четири (4) броя детски площадки в с.
и сте доволни, че щастлив расте.
да има до него добри съученици.
Сатовча, с. Кочан, с. Вълкосел и с. Слащен, като същите да бъдат оборудвани с подходящи
настилки, огради, детски и спортни съоръжения и пейки.
Отивате с вълнение голямо
Автор:
Също така са заложени дейности по благоустрояване и озеленяване на прилежащите им
да видите милото внуче,
Донка Карамитева – село Сатовча пространства и подобряване на средата за живот в четирите населени места.

Дайте Вашето мнение и коментар за вестника на община Сатовча на редакционния ни телефон:
0700 010 006, 07541/20-75 или на адрес: с. Сатовча, ул. „Тодор Шопов” 37
Открит е телефонен пост 070010006 в общината, можете да говорите толкова дълго, колкото поискате, само за 0,13 лв.
07541/20-66 – дежурен общински съвет за отбрана при Общинска администрация Сатовча

