Проект!



ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ЗАКОНА
ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

(Обн., ДВ, бр.86 от 1991г.; изм., бр. 90 от 1996г.; изм. и доп., бр. 36 от 1998г.; доп., бр. 124 от 1998г.; изм., бр. 153 от 1998г.; изм. с § 4 от Закона за деноминация на лева-бр. 20 от 05.03.1999г., бр. 67 от 1999г., бр. 68 от 1999г.; изм. и доп., бр. 90 и 95/2002г., изм. и доп. ДВ бр. 29, бр. 71, бр. 86 и бр. 114/2003г.)

1.	§ 4. Чл. 24 се изменя така:
“Чл.24 (1) Средно образование се придобива след успешно завършване на обучението в 12-ти клас и успешно положени държавни зрелостни изпити, които полагат учениците, постъпили в 9-ти клас през учебната 2004/5 година. То се удостоверява с диплома за завършено средно образование. Дипломата е окончателна и дава право за продължаване на образованието или за професионално обучение.

Преходни и заключителни разпоредби:

2.	Създава се нова ал.1 в §7:
“§7 (1) Държавните зрелостни изпити се въвеждат през 2009г. за всички училища в системата на народната просвета.”
3.	Съществуващият текст в §7 става §7 ал.2.


МОТИВИ
	
Изменения в Закона за народната просвета на този етап са необходими единствено в чл.24, касаещ проблема с държавните зрелостни изпити.
	Опитите да се правят козметични промени в другите му части се оказаха неуспешни, не срещат подкрепа от компетентните среди и създават допълнително объркване в системата на образованието.
	Изменението в чл. 24 е необходимо, за да създаде условия за спокойствие и ред в системата на образованието и да позволи необходимото време за нейното прецизиране, особено по отношение на ДОИ/държавните образователни изисквания/ и учебните планове.
	Допускането държавни зрелостни изпити да се проведат през 2006г. неминуемо ще доведе до ново съдебно оспорване, което несъмнено няма да е в полза на поддържаната теза за възможна изпитна сесия дори през 2006г.
	Предлагам изтегляне на държавните зрелостни изпити за 2009г., което позволява постъпващите в 9-ти клас ученици през учебната 2004-5г. при 4-годишен курс на обучение да работят спокойно в прецизирана и единна за страната нормативна среда, което ще повлияе положително на качеството на образованието. 
	Немаловажен е и въпросът с необходимите изменения, които следва да се направят в ЗПОО и ЗСООМУП, където въпросите с професионалното образование и особено тези за училищата по изкуствата са достатъчен проблем.
	Постигането на качество на образованието е въпрос на дългосрочна държавна стратегия, съпроводена с необходимата за образованието нормативна уредба.
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