Проект!

З А К О Н 
за изменение и допълнение на Закона за народната просвета
(Обн. ДВ. бр.86 от 18 Октмври 1991г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Октмври 1996г., изм. ДВ. бр.36 от 31 Март 1998г., доп. ДВ. бр.124 от 27 Октмври 1998г., изм. ДВ. бр.153 от 23 Декември 1998г., изм. ДВ. бр.67 от 27 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.68 от 30 Юли 1999г., изм. ДВ. бр.90 от 24 Септември 2002г., изм. ДВ. бр.95 от 8 Октмври 2002г., изм. ДВ. бр.29 от 31 Март 2003г., изм. ДВ. бр.71 от 12 Август 2003г., доп. ДВ. бр.86 от 30 Септември 2003г., доп. ДВ. бр.114 от 30 Декември 2003г., изм. ДВ. бр.40 от 14 Май 2004г.)

§ 1. Създава се нов чл. 35а със следното съдържание:
“Чл. 35а (1) За ресурсното обезпечаване и внедряването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието, Министерството на образованието, съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията, изготвя стратегия.
(2) Стратегията предвижда целите, мерките, сроковете и необходимото ресурсно и финансова обезпечаване на въвеждането на информационни и комуникационни технологии в образованието. 
(3) Стратегията се разглежда и одобрява от Национален обществен съвет за ИКТ в образованието, който се сформира по нареждане на министъра на образованието и действа като държавно-обществен консултативен и координационен орган към Министерството на образованието. 
(3) Председател на Националния съвет за ИКТ в образованието е министърът на образованието или оправомощено от него длъжностно лице.
(4) В състава на Националния съвет за ИКТ в образованието участват:
1. представители на Министерството на образованието и Министерството на транспорта и съобщенията;
2. представители на организации и сдружения с образователни цели;
3. представители на браншови организации и бизнеса от областта на информационните и комуникационни технологии;
 (5) Стратегията се приема от Министерски съвет и се внася в Народното събрание за одобрение.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Стратегията по чл. 35а се внася в Народното събрание в срок до 3 месеца от влизането на закана в сила.

Вносители:




М О Т И В И
към Законопроект за изменение и допълнение на
Закона за народната просвета


Всички ние, като български граждани, изпитваме чувства на национална гордост от успехите на българските ученици на международни олимпиади и състезания. Тези успехи до голяма степен доказват таланта и високите качества на българчетата, но и нивото на образование, което те получават в българските училища. Не е мит славата на образователната система в България, но не са тайна и нейните недостатъци.
На първо място не можа да не изведем липсата на модерна материална база, “морално престарялата”, изхабена и крайно недостатъчна техника, с което се налага да се преподават знания за високите световни технологии. 
Сега, на прага на присъединяването ни към Европейски съюз, нашето образование е изправено пред още едно огромно предизвикателство – да предложи конкурентноспособно ниво на обучение на подрастващите и така да отговори на техните пораснали потребности. Защото те няма да приемат обичайните оправдания за липсата на средства, а ще напуснат страната ни и ще потърсят реализацията си другаде. Не това е нашата цел, целта на  българските държавници. Нашата основна задачата е да намерим начин да им дадем това, което те ще получат в чужбина. Решенията на въпроса може да са много и различни, но правилния подход е да се постигне обединение на усилията на министерства, специалисти и представители на бизнеса в България, за да се осигурят липсващите средства и необходимия капацитет за внедряването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието. 
Ето защо, ние, народните представители от ПГ “Новото време” подготвихме и внесохме този законопроект за изменение и допълнение на Закона за народната просвета, с което предлагаме адекватен начин за бързо и сигурно модернизиране на българските училища. Законопроектът предвижда изготвянето на Стратегия за ресурсно обезпечаване и внедряване на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в образованието, която да предвиди конкретни цели, мерки и срокове за гарантирано постигане на високи резултати. 
Стратегията се изготвя от Министерството на образованието, съвместно с Министерството на транспорта и съобщенията, разглежда се и се одобрява от Национален обществен съвет за ИКТ в образованието, след което се приема от Министерски съвет и се внася за одобрение от Народното събрание. Този дълъг път, през който стратегията преминава до окончателното й приемане, се явява своеобразна гаранция за нейното качество и дава сигурност и стабилност на предстоящата й реализация в практиката. Допълнителен аргумент за това е и предвидения състав на Национален обществен съвет за ИКТ в образованието, който включва представители на Министерството на образованието и Министерството на транспорта и съобщенията, представители на организации и сдружения с образователни цели, представители на браншови организации и бизнеса от областта на информационните и комуникационни технологии. Чрез това всестранно участие се осигурява по-широка основа за адекватно разработване на  включените в стратегията цели, мерки и срокове.
Преходните и заключителни разпоредби на предложеният от нас законопроект съдържат и сравнително кратък срок, в рамките на който трябва да протече работата по стратегията, и вече готова, тя да бъде внесена в Народното събрание за окончателно одобрение – 3 месеца от влизането на закона в сила.
С тези изменения на Закона за народната просвета, ние, народните представители от ПГ “Новото време”, се надяваме да ускорим темповете на протичане на процесите, които извеждат българското образование на  високо, съвременно и модерно ниво.


Вносители: 
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