СПРАВКА
за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения към проекта на Наредба за изменение и допълнение на
Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование (Обн. - ДВ, бр. 46 от 17.06.2016 г.)
№

ВНОСИТЕЛ НА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ПРИЕМА/НЕ
ПРИЕМА
ПРЕДЛОЖЕНИЕТО
Не се приема

1

Владимир
Александров

Да се разработи и помести стандарт за
възпитателната работа и етапите на детска
социализация в предучилищна възраст

2

Маринела Златовска
учител

Редакция на чл. 20а, ал. 3: Участието на децата
в организирани прояви, изяви и мероприятия се
разрешава от директора на детската градина или
училището при условия, определени в
правилника на детската градина или училището.

Не се приема

3

Марияна Гигова
РУО - Пазарджик

Нов текст към чл. 18, ал. 3:
точка 3 става точка 2
точка 4 става точка 3
Да отпадне предложеното изменение на чл. 18,
ал. 6 думите „по ал. 3, т. 2” се заменят с думите
„по ал. 3, т. 3”.
Нов параграф:
В чл. 15, ал. 5 думите „които работят съвместно
в групата поне един час дневно“ да отпаднат.
Чл. 15, ал. 5 да гласи: „При целодневна
организация за една група в детската градина
задължително се назначават най-малко двама
учители.“

Не се приема

МОТИВИ
Предложението не е свързано с
разпоредбите от наредбата,
публикувани за обществено
обсъждане.
Предложението изключва
проявите от публикувания за
обществено обсъждане текст с
аргумент, че те са уредени в ал. 1,
но ал. 1 регламентира правото на
участие в прояви, а в ал. 3 е
определено тяхното провеждане,
когато са организирани от други
институции.
Предложеното преномериране на
точките към чл. 18, ал. 3 не е
необходимо.
Промяната в чл. 18, ал. 6 се налага
коригиране на препратките към
ал. 3 на същия член, без да се
променят същността и
съдържанието на акта.
Останалата част от предложените
промени не са свързани с
разпоредбите от наредбата,
публикувани за обществено
обсъждане.
1

В чл. 15, ал.6 да се добави ново изречение: „При
полудневна организация за една група в
детската градина или училището, което
провежда задължително предучилищно
образование, задължително се назначава ½ щат
помощник-възпитател.“
Нов параграф:
В Приложение № 7 към чл. 28, ал. 2, т. 7
Образователно направление „Физическа
култура” в т. II. Очаквани резултати, в
образователно ядро „Естествено приложна
двигателна дейност” в колона „Четвърта група”
думите „Катери се с кръстосана координация по
диагонал на гимнастическа стена (катерушка) и
изпълнява вис – обръщане в тилен лег и
повдигане на краката“ – да отпаднат.
Нов текст: „Катери се с кръстосана
координация по гимнастическа стена
(катерушка).“
В Приложение № 7 към чл. 28, ал. 2, т. 7
Образователно направление „Физическа
култура” в т. II. Очаквани резултати, в
образователно ядро „Естествено приложна
двигателна дейност” в колона „първа група“ в
текста „Подскача с два крака на място и с
придвижване. Скача на дължина от място, в
дълбочина – от високо на ниско и за достигане
на предмет, окачен на височина.“ – да отпаднат
думите: „…и за достигане на предмет, окачен на
височина.“
В Приложение № 7 към чл. 28, ал. 2, т. 7
Образователно направление „Физическа
култура” в т. II. Очаквани резултати, в
образователно ядро „Естествено приложна
двигателна дейност” в колона „втора група“
2

4

Тодорка Любомирова
Главен експерт по
предучилищно и
начално образование
в община Силистра

текстът „Скача в дълбочина – от ниско на
високо.“ да отпадне.
В Приложение № 7 към чл. 28, ал. 2, т. 7
Образователно направление „Физическа
култура” в т. II. Очаквани резултати, в
образователно ядро „Естествено приложна
двигателна дейност” в колона „четвърта група“
текстът „Провира се чрез изтегляне от лицев и
тилен лег“ да отпадне.
Нов текст: „Изтегля се по пейка от лицев и
тилен лег.“
В Приложение № 7 към чл. 28, ал. 2, т. 7
Образователно направление „Физическа
култура” в т. II. Очаквани резултати, в
образователно ядро „Естествено приложна
двигателна дейност” в колона „втора група“ в
текста „Придвижва се от свита стояща опора от
и към предварително определени ориентири в
права посока, по гимнастическа пейка и се
провира през обръчи“ да отпаднат думите:
„…по гимнастическа пейка и се провира през
обръчи“.
Нов текст: „Придвижва се от свита стояща
опора от и към предварително определени
ориентири в права посока“.
Към чл. 14 да се добави нова ал. (4) Полудневна
организация може да се осъществява и за
отделно дете в групите за целодневна
организация, когато здравословни причини
налагат това.
Мотиви:
Практиката
показва,
че
има
необходимост от такъв вид организация за
отделно дете, особено с деца на ресурсно
подпомагане.

Не се приема

Предложението не е свързано с
разпоредбите от наредбата,
публикувани за обществено
обсъждане.

3

