
Проект

ЗАКОН

за изменение и допълнение на
Закона за народната просвета

 

1. Чл. 26 се изменя и допълва така:
"Чл. 26 (1) Учениците от държавните училища по чл. 26, ал. 1, т. 10 се приемат в 1-ви, 4-ти, 7-мии 8-ми клас след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата.
	(2) Продължителността на етапите на обучение в държавните училища по изкуствата се утвърждават от министъра на културата.
	(3) Министърът на образованието одобрява държавния план-прием в училищата по изкуствата, утвърден от министъра на културата.
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М О Т И В И

	В сега действащата нормативна база съществуват противоречия, които затрудняват работата на училищата по изкуствата в системата на Министерството на културата.
	Съгласно Закона за закрила и развитие на културата, училищата по изкуство и култура са културни институти.
	Действащият чл. 26 ал.5 от Закона за народната просвета позволява план-прием само в 7-ми и 8-ми клас по чл. 26, ал.1 т. 10, която точка касае училищата по изкуствата. В текстовете отсъства и текст за училищата по култура към министерството на културата. Така отпада традиционния и доказал качествата си прием за различните училища в сферата на културата според спецификата на обучение от 1 или от 4, 7 и 8-ми клас.
	Същевременно в ППЗНП обаче съществува текст в чл. 34/3/, където начален етап от 1-ви до 4-ти клас обучението се осъществява и в ...”училищата по изкуствата”.
	Този текст означава, че обучението следва, т.е. може да се осъществи след прием, какъвто е впрочем забранен от ЗНП. Този текст е действащ.
Училищата по изкуство и култура имат определена специфика, която се обосновава на изисквания за определени интелектуални, физически, психологически и физиологични качества и на природни дадености класифицирани като дарования. Приравняването на тези училища в общата сфера на образованието ги схематизира в равнище, за което те не са създадени.
ЗСООМУП в чл.4 определя, че етапите на образование, различни от посочените в чл.3, ал.3 за основна степен, а именно начален етап от 1-ви до 4-ти кл. и прогимназиален от 5-ти до 8-ми клас се определя с наредба на министъра на образованието и науката и когато това образование се осъществява в училищата по изкуствата /чл.4, т.2/.
Чл. 25/6/ от Закона за професионалното образование и обучение конкретизира, че държавния план-прием в училищата по изкуствата се утвърждава от министъра на културата. 
Така три закона и един правилник /този на ЗНП/ въвеждат различни категории за класификация на права “утвърждава” и “определя”, като различни правомощия се делегират или съвместно на двама министри или поотделно на всеки един, т.е. – на министъра на образованието и науката или на министъра на културата.
За да не се затрудни поне приемът в училищата по изкуство и култура за учебната 2005-6 година и да е легитимен този прием, предлагам изменение на Закона за народната просвета в частта, която създава затруднения, а именно чл.26.
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