
Информация за образование и култура на територията на
Община Венец

Училищната мрежа в Община Венец е структурирана в съответствие с демографските и
социално-икономическите  промени през последните години.
 В Общината има едно Средно общообразователно училище в общинския център с. Венец
и три основни училища в селата Ясенково и Изгрев.

Училища:

№   Населено място           Училище

1 С. Венец СОУ «Никола Йонков Вапцаров»

2 С. Ясенково Основно училище «Христо Смирненски»

3 С. Изгрев Основно училище «Петко Рачев Славейков»

СОУ „Н.Й.Вапцаров” с. Венец е средищно училище, което предлага обучение на ученици
от първи до дванадесети клас от всички населени места на общината, за които е осигурен
безплатен транспорт, столово хранене и материално-техническа база отговаряща на
съвременните изисквания за качествено образование. Обучението в гимназиална степен  се
извършва в непрофилирани и професионални паралелки.

Във всички училища на Общината функционират компютърни кабинети, в които се
провежда учебен процес съобразен с изискванията на учебния план и обучението по
информационни и комуникационни технологии.

Учениците се обучават от висококвалифицирани педагози с професионален опит и любов
към учениците.

         На територията на Общината функционират  9 целодневни  детски градини за
предучилищно възпитание и подготовка на  деца от 3 до 6 години.



Детски градини:

№ Населено място Целодневна детска градина

1 С. Венец ЦДГ „Щастливо детство”

2 С. Борци ЦДГ „Знаме на мира”

3 С. Ясенково ЦДГ „Радост”

4 С. Осеновец ЦДГ „Първи юни”

5 С. Изгрев ЦДГ „Снежанка”

6 С. Черноглавци ЦДГ „Щастливо детство”

7 С. Габрица ЦДГ „Здравец”

8 С. Капитан Петко ЦДГ „Мир”

9 С. Боян ЦДГ „Снежанка”

             На територията на Общината има 9 читалища, които задоволяват потребностите
на населението свързани с развитие и обогатяване на културния живот, запазване на
обичаите и традициите на българския народ. Във всички читалища и училища
функционират библиотеки, които периодично обогатяват книжния си фонд с художествена
и научна литература.



Читалищна мрежа на територията на Община Венец



Читалища:

№ Населено място Народно читалище

1 С. Венец НЧ „Изгрев”

2 С. Борци НЧ „Васил Левски”

3 С. Ясенково НЧ „Георги Сава Раковски”

4 С. Осеновец НЧ „Светлина 2007”

5 С. Изгрев НЧ „Пробуда”

6 С. Черноглавци НЧ „Съзнание”

7 С. Габрица НЧ „Просвета”

8 С. Капитан Петко НЧ „Възпитание”

9 С. Боян НЧ „Развитие”

         Ежегодно през втората седмица на месец май се чества денят на Общината, като
традиционен общински събор, който включва концерти на фолклорни групи, конни
надбягвания и народни борби с награден фонд. Самодейни художествени състави към
читалищата представят на открита сцена автентичен местен фолклор, включващ песни и
танци, традиции и обичаи, характерни за местното население. На събора се канят изявени
борци и ездачи с елитни коне от целия регион.

На територията на Общината има два броя военни паметници – паметна плоча в с.Изгрев и
войнишки паметник между селата Дренци и Венец по централния път Шумен – Силистра.
Паметната плоча в с. Изгрев е в памет на загиналите в Първата световна война / 1912 –
1918г./ войници от района.
Паметникът  край пътя  между селата Дренци и Венец е изграден през 1987г. в памет на
руския войник Яков Евдокимович Косов загинал в този район през 1944г.
В центъра на с. Капитан Петко пред читалищната сграда е изграден паметник на Капитан
Петко войвода,  открит на 15 декември 1994г. по случай 150 – годишнината от рождението
на легендарния Войвода.


