МОТИВИ
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10
01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование
Прилагането на критерия за прием в първи клас за учебната 2018/2919 година близост на училището по настоящ адрес на родителите/настойниците, регламентиран в
Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование, породи
необходимост да бъде прецизиран спрямо семейства, чиито по-големи деца са записани
в училище преди въвеждането му. Изпълнението на приоритетите в работата на
Министерството на образованието и науката за осигуряване на качествено образование,
намаляване на отпадането на ученици от образователната система, намаляването на
административната тежест за педагогическите специалисти и гражданите налагат
промени в Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование.
Предложеният проект за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 01.09.2016
г. за организация на дейностите в училищното образование има за цел да подпомогне и
улесни участниците в образователния процес, както и да създаде условия за недопускане
отпадането от образователната система на ученици при прехода от начален в прогимназиален
етап и от основна в средна образователна степен.

За реализиране на направените промени и допълнения не са необходими
финансови средства.
В изпълнение на задълженията на Министерството по чл. 16, ал. 4 от
Колективния трудов договор за системата на предучилищното и училищното
образование от 11 юли 2018 г. е предоставена възможност общините съвместно с
директорите на училищата да разработят програма за създаване на условия за
провеждане полудневната организация на учебния ден преди обяд. Предложените
програми ще бъдат утвърждавани от МОН.
Проектът за изменение и допълнение на Наредбата регламентира времето на
провеждане и продължителността на туристическите пътувания с обща цена с оглед
реализиране на определените образователни и възпитателни цели без това да създава
социално напрежение сред участниците в образователния процес и да не се отразява на
качеството на обучението в училище.
За преодоляване на неудобството за родителите, чиито деца са записани в
училище преди влизане в сила на водещия критерий близост на училището до
постоянния/настоящия адрес на детето е регламентирана възможност децата, чиито
братя и сестри до 12 години са ученици в дадено училище да се разпределят в първа
група независимо от техния постоянния/настоящия адрес.

Предвидена е процедура по съгласуване на училищния прием с финансиращия
орган и началника на регионалното управление на образованието с оглед
осъществяването на контрол по отношение на изпълнението на програмата за създаване
на условия полудневната организация на учебния ден да се осъществява преди обяд,
както и гарантиране на възможностите за целодневна организация на учебния ден и на
пълноценното и ефективно използване на материалната база в училищата.
Регламентирана е възможност за лицата, успешно завършили в годината на
кандидатстване в училище на чужда държава клас, съответстващ на IV или VII клас в
България, признат при условията и по реда на Наредба № 11 от 1.09.2016 г. за
оценяване на резултатите от обучението на учениците, да могат да кандидатстват за
местата, определени по държавен план-прием. Определен е и начинът на
балообразуването при кандидатстване.
Предложени са промени за улесняване на родителите и учениците при кандидатстване
за места от държавния план-прием в V или VIII клас, както и при преместване на ученик от
едно училище в друго като отпадат изискванията да бъдат представяни копия на документи,
информацията от които е предвидено институциите да обменят служебно.

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.

