МОТИВИ
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Причините, които налагат предложените изменения и допълнения на Наредба
№ 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование е
необходимостта от регламентирането на механизъм за осигуряване правото на
учениците от обединените училища да продължат своето образование по реда и
условията на допълнителния държавен план прием в по-висока степен на
професионална квалификация, стимулиране обмяната на добри практики между
различните видове училища и предприемане на адекватни мерки от всяко едно
училище за преодоляване отсъствията на учениците без уважителна причина.
С измененията се цели:
1.

Да се предостави възможност за по-високо образование на учениците,

завършващи първи гимназиален етап на средно образование в обединените училища.
2.

Да се стимулират връзките между различните по вид училища, за

формиране на професионални общности, обединени от знанието и стремежа към
иновации за постигане на общи цели и мултиплициране на добри практики.
3.

Да се предприемат адекватни дейности от всяко училище по отношение

включването на учениците в образователния процес и предотвратяване на отпадането
от системата на предучилищното и училищното образование.
Проектът предвижда учениците, постъпващи в VIII клас на места по държавен
план прием в обединените училища да могат да се обучават по специалности от
професии въз основа на разработен рамков или типов учебен план за първи
гимназиален етап или за втора степен на професионална квалификация ако училището
има споразумение с професионалната гимназия. Държавен план-прием в обединените
училища по специалности от професии с втора степен на професионална квалификация
се утвърждава въз основа на споразумение с професионална гимназия. В първи
гимназиален етап обединеното училище осъществява обучение по част от професия, а
професионалната

гимназия

-

възможност

за

обучение

за

придобиване

на

професионалната квалификация по професията и осигурява прием на учениците от
обединеното училище.
Промените в наредбата регламентират при осъществяване на туристическо
пътуване с образователна, културно развлекателна или познавателна цел задължително
се включва минимум едно посещение в друго училище за обмяна на иновативни

практики и опит или участие в междуинституционална изява на учениците и за
популяризиране и мултиплициране на добри иновации.
При преместване на ученик в риск от отпадане, за когото екипът за превенция е
предприел мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини
директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира
началника на регионалното управление на образованието, който от своя страна ще
осъществява контрол относно изпълнение на мерките от директора на приемащото
училище.
В Наредбата е предвидено, в случай че оценката на индивидуалните потребности
на ученик със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО
определи необходимост от обучението му в център за специална образователна
подкрепа, комисията го насочва на местата, определени с държавния план-прием,
съответно с допълнителния план-прием.
С проекта за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование се правят изменения и в Наредба
№ 5 от 03.06.2016 г. за предучилищното образование. Регламентирането на
задължително

предоставяне

на

удостоверението

за

завършено

предучилищно

образование при постъпване в първи клас е от съществено значение за гарантиране на
плавен преход от предучилищно към училищното образование. По този начин
учителите от началния етап на основното образование ще имат необходимата
информация относно готовността на децата за постъпване в първи клас.
За реализиране на направените промени и допълнения не са необходими
финансови средства.
С проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за
организация на дейностите в училищното образование не се въвеждат разпоредби от
европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за съответствие с
европейското законодателство.

