Проект!
Мотиви
към Закона за предучилищното и училищното образование
Причини, които налагат приемането на закона:
Действащият Закон за народната просвета (ЗНП) е приет през 1991 г. и оттогава е
изменян и допълван повече от 20 пъти. Той съдържа оскъдна уредба и оставя основни
обществени отношения да бъдат уредени на подзаконово ниво. Успоредно със ЗНП от
1999 г. е в сила и действа Законът за степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план. Този закон е приет на основание на ЗНП, като едно от
държавните образователни изисквания, но създава паралелна и често противоречаща на
ЗНП уредба. За прилагане на ЗНП е издаден правилник, който поради непълнотата на
законовата уредба регулира първично основни обществени отношения, т. е. не
конкретизира, а често дописва закона.
Динамичните промени в обществените отношения през последните години,
бурното навлизане на информационните и комуникационните технологии в човешкия
живот поставиха нови предизвикателства пред традиционните образователни модели и
традиционните форми на общуване. Постепенно надделя мнението, че е необходимо
предефиниране на целите на българското предучилищно и училищно образование.
Необходимостта от нов закон произтича и от факта, че действащата нормативна
уредба не поставя ясно и категорично фокуса върху развитието на личността на детето и
ученика, с неговата автономност и свобода на избор, право на личен стремеж към
преуспяване и благоденствие, принадлежност, участие и отговорност към множество
общности и групи едновременно.
Воден от тези разбирания, екипът на Министерството на образованието, младежта
и науката разработи изцяло нов Закон за предучилищното и училищното образование
(ЗПУО).
Цел на закона:
С проекта на Закон за предучилищното и училищното образование се цели
преодоляването на основните предизвикателства, които съвременното общество поставя
пред българското образование. Основната цел на образованието вече не може да бъде
механичното

усвояване

и

възпроизвеждане

на

готови

масиви

от

знания.

В

информационния век, в обществото на знанието, основната цел на образованието трябва
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да бъде развитието на умения за сложното боравене с постоянно променяща се
информация и усвояване на методи на учене, на ключови компетентности и нагласа за
учене през целия живот.
За разлика от действащия закон, проектът е по-дескриптивен и се старае да обхване
всичко значимо в образованието. Законопроектът предвижда създаването на по-ясна и
работеща нормативна уредба с приемането на държавни образователни стандарти. Към
закона не се предвижда правилник за прилагането му, което води до намаляване на обема
от нормативни актове в системата на предучилищното и училищно образование. Този
подход гарантира и по-доброто познаване и прилагането им от страна на участниците в
образователния процес – учители, директори, ученици, родители. Така проектът на закон
гарантира прозрачност и предвидимост по отношение на политиките, които се
предприемат в системата.
Демократичното общество предполага два противоречиви процеса – свобода на
актьорите и същевременно договорен характер на отношенията – необходимост от
нормативна рамка и необходимост от свобода на действие. В проектозакона е постигнат
разумен баланс между нормативност (рамка) и овластяване, свобода на отделните
участници. Проектът дава права на училищата, на учителите, на родителите, на учениците
– сами да вземат решения, да избират, да определят взаимоотношенията си – избор на
учебници, разработване на учебни програми, избор на предмети, собствени стратегии и
механизми за превенция, етичен кодекс на училищната общност, разработване и
договаряне на правила за поведение, включително и на ниво паралелка, обществени
съвети и т.н.
Основни положения в законопроекта:
1. В предложения проект на закон образованието ясно и категорично е дефинирано
като национален приоритет чрез:
· новото разбиране за образователните стандарти с акцент върху постигането на
целите и резултатите - съвкупност от задължителни изисквания за резултатите в
системата на предучилищното и училищното образование, както и за условията
и процесите за тяхното постигане;
· национална квалификационна рамка и обвързването й с компетентостите, които
децата и учениците следва да придобият в детската градина и в училище
(отсъстваща от досегашния модел на образование);
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· качествено

нов

процес

в

образованието

ни

е

регламентирането

на

приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете
или на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и
ученици чрез активиране и включване на ресурси, насочени към премахване на
пречките пред ученето и научаването и към създаване на възможности за
развитие и участие на децата и учениците във всички аспекти на живота на
общността – важно е всяко дете и всеки ученик;
· последователно провежда политиката на запазване и засилване ролята на
държавата във финансиране на предучилищното образование и промяна на
обществените възприятия за него като за част от системата на социални услуги –
вече говорим за предучилищно образование, като по този начин извеждаме като
основополагащи образователните приоритети на предучилищното детство.
Предвижда се и възможност от 2016-2017 г. 4-годишните деца да посещават
детска градина (до 2020 г. на 95 % от децата, навършили четири години да бъдат
обхванати в детските градини).
2. Предложеният законопроект въвежда:
· нова образователна структура в системата на училищното образование с цел
яснота и подреденост – основна образователна степен с два етапа: начален (І –
ІV клас) и прогимназиален (V – VІІ клас) и средна степен с два етапа: първи
гимназиален етап (VІІІ – Х клас) и втори гимназиален етап (ХІ и ХІІ клас).
· двата етапа в средната степен на образование осигуряват вертикална и
хоризонтална проходимост в системата; възможност за смяна на избора;
предуниверститетска

подготовка;

тясно

профилирано

и

професионално

образование в последните 2 години.
· създава се нов вид училище обединено (от І до 10 клас) - учениците ще имат
възможност да завършат първи гимназиален етап в родното си място, което е
важно за ученици от малки населени места или за тези, чиито семейства са в
затруднено финансово положение. Тези училища могат да осигуряват и
професионална подготовка – така учениците ще могат да придобият
квалификация по част от професия, а за професии с І степен на професионална
квалификация – и придобиване на професионална квалификация. Заварените
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към влизане в сила на този закон общински основни училища се преобразуват в
едно от училищата в новия закон – по решение на общинския съвет.
· професионалните гимназии преминават към общините.
· поетапно въвеждане на целодневна организация на учебния ден от I до VІІ клас
като инструмент за превенция на отпадането от училище, идентифициране,
развитие и удовлетворяване на таланти, интереси и потребности на учениците,
осигуряване на специализирана помощ при подготовката им и максимално
оползотворяване на свободното им време.
3. Проектът на ЗПУО предефинира видовете училищна подготовка с цел
повишаване на грамотността и пригодността към пазара на труда, което е ключова
раззлика в сравнение с действащия ЗНП. Проектът осигурява автономия на училищата да
разработват учебни програми за разширена и допълнителна подготовка – така постигаме
свобода на училището да определя целите и резултатите (придобитите компетентности) на
училищно ниво въз основа на потребностите и интересите на учениците. В часовете,
предназначени за придобиването на тази подготовка, учениците могат да изучават
предмети, като предприемачество, гражданско образование, здравно образование и др.
4. С предложения законопроект за пръв път се уреждат обществени отношения,
свързани с възможностите за валидиране на компетентности (за лица, навършили 16
години, които нямат придобито основно или средно образование) в неформалното
обучение и информалното учене като част от широкоразбирания образователен процес.
Оптимизира

самостоятелната

и

индивидуалната

форма

на

обучение,

развива

дистанционната форма на обучение и въвежда на комбинирана форма на обучение. Целта
е: повече възможности за достъп за различни категории лица и превенция на отпадането и
ранното напускане.
5. Предложеният законопроект оптимизира системата на оценяването – за първи
път оценяването на учениците е включено с подробно и ясно определение в закон, което
му дава важен статут. Оценяването е поставено на ново качествено ниво, чрез целите,
които са заложени в него – не само като процес за установяване на постигнатите
резултати, а и като инструмент за диагностика на индивидуалните постижения, напредъка
и потребностите на всеки отделен ученик. Оценяването ще бъде и важен инструмент за
мониторинг на образователния процес и разработване на политики за подобряване на
качеството му. Акценти са и:
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· качествените оценки за учениците І-ІІІ клас и за учениците със СОП (учениците
на повтарят до 4-ти клас). Учениците със СОП вече ще завършват с
удостоверение за завършен начален етап.
· досега действащата наредба за системата на оценяване урежда предимно
организацията на оценяването в училищното обучение, предвижда възможност
за оценяване в точки – НВО и ДЗИ;
· условното преминаване - възможност за ученик в V клас да продължи при
определени условия – 4,00 по останалите предмети; допълнително индивидуално
обучение

през

следващата

година;

преход

между

началния

етап

и

прогимназиалния етап.
6. Предлаганият проект на закон внася ново качество в образованието ни като с цел
развитие и прилагане на междусекторни политики и интегриране на грижата за децата и
учениците, гарантиране на дейностите, услугите и програмите с грижа за развитието на
интересите и способностите на децата в общността се създават центрове за подкрепа за
личностно развитие. Една част от центровете обхващат сега съществуващите обслужващи
звена в системата, друга част се предвижда да бъдат преобразувани институции като
ресурсните центрове и помощните училища. Важна стъпка е преминаването на центровете
към общините, обвързването на дейността им с областната и общинска стратегия за
услуги в общността и интегрирането им с другите сфери като здравната и социалната.
7. На децата и учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа за
личностно развитие, която осигурява подходяща физическа, психологическа и социална
среда за развиване на способностите и уменията им. Екипната работа по случай на дете
или ученик е нова стъпка в образователната политика, насочена към индивидуализиране
на обучението, подкрепата и цялостната грижа за детето или ученика в периода му на
обучение, толкова дълго, колкото е необходимо. Екипи за подкрепа на личностното
развитие се създават и на ниво Регионално управление на образованието, като тяхната
функция е свързана с контрол, мониторинг и координация на работата на екипите на ниво
детска градина или училище.
Проектът предвижда разширени, но обосновани права на децата и учениците:
участие в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и
училищната общност, имат право на съвещателен глас в Обществения съвет, участие в
училищния живот и организационното развитие на училището чрез различни форми на
ученическо самоуправление. Във всяко училище с участието на представители на
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педагогическия съвет, Обществения съвет и на ученическото самоуправление се създава и
приема Етичен кодекс на училищната общност.
8. Предложеният проект на акт има за цел да приведе нормативна ни уредба в попълно съответствие с изискването за повишанате квалификацията на педагогическите
специалисти като въвежда:
·

задължителна квалификация (48 часа за периода на атестиране), която се
измерва чрез система от квалификационни кредити и се удостоверява с
документ от обучения по специализирани програми, международни и
национални;

·

атестация на 4 години като процес на оценяване на съответствието на
дейността на педагогическите специалисти и на директорите с професионалния
им профил, както и със стратегията за развитие на детската градина и
училището;

·

специализирана подкрепа за директорите на детски градини и училища, които
за първи път заемат тази длъжност, чрез съвместната работа с директорнаставник през първата година от заемане на длъжността;

·

информационен регистър на одобрените програми за повишаване на
квалификацията

на

педагогическите

специалисти

-

доставчиците

на

квалификационни услуги за педагогически специалисти имат право да
регистрират програмите си.
·

кариерно израстване освен на учителите, и на останалите педагогически
специалисти – психолози, логопеди, директори.

9. По отношение подобряване на качеството на управление на образователните
институции в предложения законопроект за първи път се урежда:
·

създаването на обществен орган за подкрепа и развитие на образователната
институция и за граждански контрол върху управлението – Обществен съвет.

·

изискване за прилагане на вътрешна система за управление на качеството в
училищата и детските градини с цел подобряване на качеството на
образователната

услуга

и

организационно

развитие

на

съответната

образователна институция;
·

външното оценяване на качеството на предлаганото образование, което ще се
извършва от Национален инспекторат по образованието на основата на
обективни критерии, групирани по области, които ще обхващат цялостното
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управление на училището, дейността на педагогическите специалисти,
резултатите и постиженията на учениците и техния напредък, както и на
получената подкрепа при проблеми в

ученето, взаимоотношенията с

родителите, с представителите на местната власт и други заинтересовани
страни. В процеса на инспектиране ще се отчита и влиянието на външната и
вътрешната среда, в която институцията функционира;
·

трайно

действащия

модел

на финансиране,

в основата на които

е

децентрализацията на финансирането до ниво училище (досега нормите бяха с
годишен характер и се повтаряха в ежегодните закони за държавния бюджет);
·

финансирането от държавния бюджет на частните училища и на частните
детски градини.

Другите промени, предвидени в законопроекта, се отнасят до уреждане на
положения, които за първи път получават законова уредба или до усъвършенстване на
действащи нормативни положения.
В съответствие с установената практика в повечето европейски държави от
приложното поле на закона са изключени специфичните отношения в областта на
професионалното образование и обучение, които са предмет на отделен закон.
Очаквани резултати:
Приемането на изцяло нов закон в областта на предучилищното и училищното
образование следва да отрази настъпилите промени в общественото развитие и да
отговори на очакванията и на участниците в системата, и на обществото за по-качествен и
пълноценен образователно-възпитателен процес, чрез:
-

гарантиране на достъпа до образование и намаляване на броя на необхванатите
и отпаднали ученици;

-

осигуряване на подкрепа на личностното и индивидуално развитие на всяко
дете и ученик;

-

въвеждането на нова образователна структура;

-

повишаване качеството на образованието;

-

осигуряване на граждански контрол върху управлението на детските градини и
училищата;

-

външно инспектиране на образователните институции;

-

изградена система за квалификация и кариерно развитие на педагогическите
специалисти;
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-

осигуряване на справедлив и гъвкав финансов модел.

Освен това предложеният проект на закон в голяма степен ще кодифицира
материята, доколкото обединява уредба, понастоящем съдържаща се в Закона за
народната просвета, Законът за степента на образование, общообразователния минимум и
учебния план и Правилника за прилагане на Закона за народната просвета.
Необходимост от допълнителни финансови средства.
Прилагането на закона и изпълнението на дейностите, предвидени в него, ще се
осигурява финансово в рамките на определените средства за образование през съответната
година.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
Проектозаконът е изготвен след задълбочено проучване и анализ на нормативната
уредба, както и на добрите практики в европейски и международен план.
Във връзка с чл. 28, ал. 2, т. 5 от Закона за нормативните актове, предложеният
законопроект няма отношение към правото на Европейския съюз, поради което не е
необходимо да се изготвя справка за съответствие с правото на ЕС.
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