МОТИВИ
Относно:

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 от 30 ноември
2015 г. за общообразователната подготовка

Причините, които налагат изготвянето на настоящия проект на Наредба, са както
необходимостта от допълването на наредбата с учебно-изпитни програми за държавните
зрелостни изпити в съответствие със Закона за предучилищното и училищното
образование, които следва да се проведат за първи път през 2022 г., и съдържателното
осигуряване на обучението по отделни учебни предмети в синхрон с предложени
изменения в държавния образователен стандарт за учебни план в основната степен на
образование, така и становища на различни заинтересовани страни за отпимизиране на
очакваните резултати с цел повишаване на качеството на обучението, практическото му
ориентиране и насочването му към придобиване на ключови компетентности.
С изготвения проект на Наредба се цели:


Да се очертаят общите параметри на учебно изпитните програми - вид,
времетраенето, учебно съдържание, оценявани компетентности и минимален
праг в оценяването на ДЗИ, като се даде яснота на учениците, които през
следващата учебна година започват обучението си във втори гимназиален етап и
от 2022 г. ще полагат държавни зрелостни изпити върху учебно съдържание за
придобиване на общообразователна подготовка, какво ще се проверява чрез тези
зрелостни изпити.



Да се въведат промени в синхрон с промените в Наредба 4 за учебния план –
променя се наименованието на предмета околен свят на родинознание, променя
се наименованието и се определят очаквани резултати на нов предмет на мястото
на информационни технологии в прогимназиалния етап – дигитални технологии
и креативност, правят се промени по математика, като се преместват отделни
очаквани резултати от прогимназиален в първи гимназиален етап
За реализиране на предлаганите промени не са необходими финансови средства.
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 5 за

общообразователна подготовка не се въвеждат разпоредби от европейското право,
поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с европейското
законодателство.

