МОТИВИ
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10/01.09.2016
г. за организация на дейностите в училищното образование
Съгласно разпоредбата на чл. 145, ал. 2 от Закона за предучилищното и
училищното образование „приемането на учениците в VIII клас в профилираните
гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в
средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална
подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии –
в VІІІ клас и на учениците от обединените училища в ХІ клас в профилираните
гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка
или за професионална подготовка в средните училища, както и в паралелките за
профилирана

подготовка

в

професионалните

гимназии

и

в

паралелките

за

професионална подготовка в профилираните гимназии, както и в случаите, предвидени
в държавния образователен стандарт за организацията на дейностите в училищното
образование, се извършва въз основа на резултатите от националното външно
оценяване“.
До настоящата 2016/2017 учебна година Националната природо-математическа
гимназия,

Националната

Априловска

гимназия

-

Габрово,

Националното

средно

общообразователно училище "София", Националната гимназия за хуманитарни науки и
изкуства "Константин Преславски" - Варна, Професионалната гимназия по компютърни
технологии и системи при Техническия университет в София - Правец, Технологическото
училище по електронни системи към Техническия университет - София и 134. СОУ "Димчо
Дебелянов"-София" са имали право самостоятелно да определят допълнителни условия и ред за
приемане на ученици в съответното училище по смисъла на § 3 от Преходните и заключителни
разпоредби на Наредба № 11 от 28.03.2005 г. за приемане на ученици в държавни и общински
училища на основание чл. 26а, ал. 1 от Закона за народната просвета ( отменен с § 6, т. 1 от ПЗР
на ЗПУО).

В ЗПУО липсва законово основание за определяне на допълнителни условия и ред
за приемане на ученици в част от изброените по-горе училища, както и за запазване на

досегашния режим на прием в тях. Това положение към настоящия момент породи
обществено напрежение и безпокойство от страна на заинтересованите страни и след
проведени срещи и консултации се намери приемлив вариант, който ще осигури
възможност на мотивирани ученици да бъдат приети в рамките на закона, въвеждането

на който обаче налага изменения и допълнения в Наредба № 10 за организация на
дейностите в училищното образование
Предложените изменения и допълнения са, както следва:
1.

В съответствие с разпоредбата на чл. 47, ал. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за

оценяване на резултатите от обучението на учениците в текстовете за балообразуването
наред с резултатите от НВО по български език и литература и по математика, да се
предвиди възможност да участват и резултатите от един или повече допълнителни

учебни предмети, за които се провежда национално външно оценяване в
съответната учебна година.
2.

Като допълнителен елемент при балообразуването да се включат резултатите,

получени от олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни
предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през
съответната учебна година.
Приложено предоставям на вниманието Ви проект на Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование
със следните мотиви:
1. В чл. 57, ал. 1 и 2 да бъдат определени елементите на балообразуването, а
именно:
а) брой точки от НВО както по български език и литература и по математика,
така и по един или повече допълнителни учебни предмети, за които се
провежда национално външно оценяване в съответната учебна година, за да е
приложима и разпоредбата на чл. чл. 47, ал. 3 от Наредба № 11/ 01.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците

б) уточнение, че оценките от свидетелството за основно образование, които
участват в балообразуването, са изучавани в раздел А от учебния план в VII
клас (задължителни учебни часове) – така ще бъде избегнато объркване, че
тези предмети може да са от раздел Б (избираеми учебни часове).
в) резултатите, получени от олимпиади и/или състезания от календара на
МОН, по учебни предмети, по които не се провежда национално външно
оценяване през съответната учебна година, например по биология и здравно
образование, химия и опазване на околната среда, физика.
2. В чл. 57, ал. 3 изчерпателно са посочени възможните варианти за участие в
балообразуването на резултатите от НВО, но не само по български език и литература и

по математика, а по допълнителни учебни предмети, за които се провежда национално
външно оценяване в съответната учебна година.
3. В чл. 57, ал. 1 и в чл. 58, ал. 1 е отстранен пропуск като към паралелките с
профили "Изобразително изкуство", "Музика" и "Физическо възпитание и спорт" са
допълнени и паралелките със специалности от професиите от област на образование
„Изкуства“ от Списъка на професиите за професионално образование и обучение.
4. Във връзка с предложението за въвеждането на резултатите, получени от
олимпиади и/или състезания от календара на МОН, по учебни предмети, по които не се
провежда национално външно оценяване през съответната учебна година като
допълнителен елемент в балообразуването, в чл. 63, ал. 1 е допълнена нова т. 6
„документ, удостоверяващ, че ученикът е класиран на първо, второ или на трето място
на национален или областен кръг на състезание от календара на МОН, по учебни
предмети, по които не се провежда национално външно оценяване през съответната
учебна година – в случаите по чл. 57, ал. 2“.
5. Разпоредбата на чл. 38, ал. 3 от ЗПУО предвижда „профилираните гимназии с
профил Математически или Природни науки имат право да осъществяват обучение и в
класовете от прогимназиалния етап на основната степен на образование“. За
последователното провеждане на тази разпоредба в Наредба № 10/2016 г. е необходимо
да се гарантира правото на участие в приема в V клас в профилирани гимназии с
профил "Математически" или "Природни науки" на ученици, които успешно за
завършили началния етап на основно образование, явили са на националното външно
оценяване в IV клас и са участвали не само в олимпиада по математика на областно
ниво и в две математически състезания, във включени в календара на МОН, но и по в
олимпиада и състезание по природни науки.
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.

