РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ТРИДЕСЕТ И ДЕВЕТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ
ПРОЕКТ!
ЗАКОН 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. Създава се нов чл. 4а:
„Чл. 4а (1) Правото на образование се осъществява на основата на принципите за прозрачност и предсказуемост на управлението на системата на народната просвета.
(2) Условията и редът за завършване на един вид училище или паралелка и за приемане в друг вид училище или паралелка се определят най-късно до началото на съответната учебна година."
§ 2. В Чл. 26, ал. 1 изразът „Училищата са" се заменя с израза „Видовете училища са"
мотиви
Промените в областта на образованието винаги намират широк обществен отзвук. Това е обяснимо, тъй като засегнати са почти всички български граждани. През последните години бяха правени различни опити за реформи. За много от тях са характерни липсата на концепция, работата на „парче", липсата на дългосрочна перспектива. Този подход е изключително
неползотворен, като вредните последици трудно могат да бъдат измерени, а
оттук неутрализирани.
Важен принципен въпрос, който следва да получи своето законодателно решение, е въпросът за момента на влизане в сила на промени в условията и реда за преминаване от едно училище/паралелка в друго училище/паралелка. Основният критерий, основната ценност, от която трябва да се изхожда при решаването на този въпрос, е защитата на интересите на децата. И именно този интерес налага предлаганото изменение - всякакви промени в това отношение следва да влизат в сила най-късно до началото на съответната учебна година. Това е необходимо най-малко поради две причини:
•	Учениците предварително ще са наясно относно условията, при
които ще завършват едно училище и ще преминават в друго. Това ще им
осигури достатъчно време за подготовка за съответните изпити, когато са
предвидени такива;
•	Ще се създаде необходимата стабилност на системата, която ще
гарантира    в    най-голяма    степен    интересите    на    всички    участници    в
образователния процес.
Предлаганото изменение на Закона за народната просвета се вписва в концепцията за яснота, прозрачност и предсказуемост в образователната реформа и идеята за постигане на широк обществен консенсус по тази приоритетна област.
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