ПРОЕКТ



З А К О Н

За изменение и допълнение на Закона за народната просвета


/Обн.ДВ, бр.86 от 18.10.1991 г., изм. бр.90 от 24.10.1996 г., изм. и доп., бр. 36 от 31.03.1998 г., доп. бр.124 от 27.10.1998 г., изм. бр. 153 от 23.12.1998 г., в сила от 1.01.1999 г., бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 г., бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. и доп. бр. 90 от 24.09.2002 г., в сила от 24.09.2002 г., бр. 95 от 8.10.2002 г., в сила от 8.10.2002 г., бр. 29 от 31.03.2003 г., в сила от 31.03.2003 г., изм., бр. 71 от 12.08.2003 г., доп., бр.86 от 30.09.2003 г., в сила от 1.01.2004 г., бр. 114 от 30.12.2003 г., изм. и доп., бр. 40 от 14.05.2004 г./



§1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнениея:
	В ал.1 се създава нова т.12:


«12. по културата.»

	В ал. 2 накрая се добавя: «но не по-късно от 15 септември на текущата година. Преместване след тази дата се допуска само в изключителни  случаи.»


§2. В чл.26а, се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 4 думите «в VII или VIII клас» се заменят с « в I, V или  в IХ клас»
	Създава се нова ал. 5 със следното съдържание:

«(5) Учениците в държавните училища по културата се приемат в I и VIII клас след проверка на възможностите при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата».



	Вносители: Елка Анастасова, Милена Михайлова, Николай Чуканов














М О Т И В И

Към проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за 
Народната просвета


Проектът за Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета има за цел да регламентира училищата по култура, като отделен вид училища, както е в Закона за закрила и развитие на културата.
В системата на Министерство на културата има два вида училища - училища по изкуствата и училища по културата /чл.13 от ЗЗРК/. В Закона за народната просвета са регламентирани само училища по изкуствата. Съществува нормативна необходимост от диференциране на училищата по култура, които са държавни училища, второстепенни разпоредители с  бюджетни средства към Министерство на културата, като са профилирани за изучаване на древни и съвременни езици и култури. Те са национални образователни институции в областта на културата със своя специфика и статут, различни от тези на училищата по изкуствата.
В проекта се разширява и обсегът на прием в училищата по изкуствата и културата, като се регламентира правото за приемане на ученици в първи, пети и девети клас след проверка на възможностите им.
Необходимо е да се отчита цялата специфика на обучение по различните изкуства. Като се има предвид, че в училищата по изкуства няма практика за прием на ученици в седми клас, а приемът в тях се осъществява в I, V или в IХ клас. В училищата по културата приемът е от VIII, като в НУКК – Г. Баня се приемат ученици и от I клас, след проверка на възможностите им.
Целта е да се създадат предпоставки за ранно откриване на талантите и целенасоченото обучение и развитие на техните заложби и дарби. Да бъде съхранена системата за образование по изкуствата и културата, която се отличава с високо ниво на специализирана и професионална подготовка на учениците, завършващи средните училища по културата и изкуствата.
Предлага се и времево ограничение на преместването на ученици в началото на учебната година. Движението на ученици по това време възпрепятства нормалното започване на учебния процес и създава конфликти между училищата, които не могат да изяснят окончателната бройка на възпитаниците си.
Без предложените промени, училищата по изкуствата и по културата няма да могат законово да обявят прием на ученици съответно за I, V, IХ клас. Чрез настоящите изменения ще бъде възможно отстраняването на този пропуск в закона.



Вносители: Елка Анастасова, Милена Михайлова, Николай Чуканов

