МОТИВИ
Относно: Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от
01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование
•

Причини, които налагат предлаганите промени:

Оптимизиране на процедурата за приемане на ученици на места по ДПП и ДДПП.
Синхронизиране с текстове от Наредба № 4 за учебния план относно учебните часове,
предвидени за една учебна седмица от учебния план за класовете от I до III включително,
които се използват за проектни и творчески дейности.
Регламентиране на правото на директора на училището със заповед да определя
разпределение на учебните часове, различно от утвърденото седмично разписание, без
да се нарушава седмичния брой на часовете.
Намаляване на административната тежест
•
-

Предлаганите промени се цели:
устойчивост

на

нормативната

регулация,

избягване

на

излишни

административни дейности по ежегодно издаване на документи с минимални
изменения;
-

осигуряване при необходимост на разместване на учебни часове в рамките на
учебната седмица и учебния план;

-

улесняване организирането на приема на ученици на места от ДПП и ДДПП и
намаляване на административната тежест;

-

регламентиране на учебното време за проекти и творчески дейности от
учебния план за класовете от I до III включително в съответствие с Наредба 4
за учебния план.

•

Финансови и други средства , необходими за прилагането на новата
уредба:

Предложените проекти не изискват допълнителни финансови или други средства.
•

Очаквани резултати от прилагането на предложените промени:

С проекта за изменение и допълнение на наредбата се синхронизират текстовете
между отделните наредби. Синхронизират се дейностите по приема на ученици на места
по държавен и допълнителен държавен план-прием в неспециализираните училища с
изискванията на Наредбата № 11 от 1.09.2016 г. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците и на Наредба № 8 от 11.08.2016 г. за информацията и
документите за системата на предучилищното и училищното образование.
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Създават се гъвкави възможности за определяне на седмично разписание,
различно от утвърденото при определени условия.
Намалява административната тежест като отпада необходимостта от представяне
на служебни бележки и документи, съдържащи информация, която е достъпна по
електронен път.
Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз:
С проекти за изменение и допълнение на посочените наредби не се въвеждат
разпоредби от европейското право, поради което не се налага изготвяне на справка за
съответствие с европейското законодателство.
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