МОТИВИ
относно необходимостта от промяна на Наредба № 3 от 2008 г. за
нормите за преподавателска работа и реда за определяне на числеността на
персонала в системата на народната просвета
Съгласно чл. 3, ал. 1 от Наредба № 3 от 2008 г. за нормите за
преподавателска работа и реда за определяне на числеността на персонала в
системата

на

народната

просвета

нормите

за

преподавателска

работа

представляват броя на учебните часове, които се изпълняват от педагогическия
персонал в рамките на работното време, установено в трудовия договор, съобразно
изискванията на Кодекса на труда. По силата на т. 5.3 от Приложение № 1 към чл.
3, ал. 7 от Наредба № 3/18.02.2008 г., издадена от министъра на образованието и
науката (изм. и доп. ДВ, бр. 27 от 11. 03. 2008 г.) за учителите в V-ХІІ клас по
учебните

предмети

„история

и

цивилизация”,”география

и

икономика”,

предметния цикъл „Философия” и „свят и личност” е определена 720 часа
минимална задължителна норма преподавателска работа годишно.
Необходимостта от коригиране на нормите за преподавателска работа на
педагогическите кадри от КОО „Обществени науки, гражданско образование и
религия” е обусловена от следното:
- В Министерството на образованието и науката са получени редица писма
от учители, преподаващи предметите от КОО „Обществени науки, гражданско
образование и религия”, в които те изразяват своето принципно несъгласие с
тяхната по-висока минимална задължителна норма преподавателска работа спрямо
учителите, които изпълняват норма съответно от 648 и от 684 часа годишно,
съгласно Приложение № 1 към чл. 3, ал. 7 от посочената по-горе Наредба № 3 от
2008 г.. Например в писмо с вх. № 15-140 от 11.12.2013 г., те определят
„необосновано различната норма за задължителна преподавателска работа” като
„дискриминационна неравнопоставеност”.
- Исканията на учителите от цитираната КОО се подкрепят както от
синдикалните организации на учителите в отрасъла, така и от съюза на
работодателите.
- Наредба № 2 от 18.05.2000 г. за учебното съдържание определя равнищата
на общообразователната подготовка на учениците в края на етап и степен на
образование, както и постижимите знания, умения и отношения, които се измерват

или наблюдават като резултати на учениците по учебните предмети и
културнообразователните области по чл. 10 от Закона за степента на образование,
общообразователния минимум и учебния план. Следователно от 2000 г. и
понастоящем, предметите от КОО „Обществени науки, гражданско образование и
религия” не могат да бъдат разглеждани като „само разказвателни предмети”. Те
целят усвояване на същностни за личностното развитие на учениците
компетентности. За формирането на тези компетентности е необходимо
осъществяване на разнообразни дейности, свързани с устно и писмено изразяване,
с практически занимания, работа по проекти, с проучвателска и друга
извънучилищна работа.
На тази основа проверката на писмени работи и тестове от много време не
е приоритет само на учителите по български език и литература, математика и
чужди езици. В чл. 11а., ал. 1 от Наредба № 3 от 15.04.2003 г. за системата за
оценяване се определят минималният задължителен брой текущи оценки за всеки
учебен срок в зависимост от броя учебни часове, с които се изучава седмично,
както и броят на оценките според вида на изпитванията – устни и писмени и/или
практически. Чл. 8, ал. 3 от същата наредба постановява в триседмичен срок от
началото на учебната година да се установява и оценява входното равнище на
учениците. Това изискване се отнася и за предметите от КОО „Обществени науки,
гражданско образование и религия”.
- Значителният брой зрелостници, които години наред избират за втори
задължителен държавен зрелостен изпит (ДЗИ) учебен предмет от КОО
„Обществени науки, гражданско образование и религия” също обуславя
потребността от полагане на допълнителни усилия от страна на учителите за
формирането на компетентностите, необходими за успешно представяне на ДЗИ.
- Неблагоприятната демографска тенденция в страната, свързана с
намаляване на броя на учениците води до закриване на работни места за учители
по предметите от КОО „Обществени науки, гражданско образование и религия”.
- Много ограничени са европейските практики, които позволяват
диференциране на годишния хорариум на учители с една и съща степен на
образование и квалификация. Ако все пак се допуска такава диференциация (по
учебен предмет), то тя е на основата на ясни и приемливи за учителите и за
обществото правила.
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На основание горепосоченото могат да се направят следните изводи, във
връзка с последиците от намаляването на 684 учебни часа на минималната
задължителна норма на преподавателска работа на посочените по-горе учители:
- Ще се намали напрежението сред учителите по история и цивилизация,
география и икономика, предметен цикъл „Философия” и свят и личност,
породено

не

само

от

различната

минимална

задължителна

норма

за

преподавателска работа, но и от намаления хорариум по тези учебни предмети в
прогимназиалния етап на основната степен и в гимназиалния етап на средната
степен на образование.
- Ще се създадат предпоставки за по-ефикасно оползотворяване от страна
на учителите на заложените в учебните програми изисквания за практически
дейности и упражнения, за акцентиране върху самостоятелната работа на
учениците и на работата им в екип.
- Ще бъде направена стъпка към преодоляване на неравнопоставеността
между специалисти с една и съща образователна степен и квалификация по
отношение на обема на работата, която трябва да извършат, за да получат едно и
също базово трудово възнаграждение.
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