Проект!


ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ 
НА ЗАКОНА ЗА НАРОДНАТА ПРОСВЕТА

(Обн. ДВ, бр. 86 от 1991 г., изм., бр. 90 от 1996 г., изм, и доп., бр. 36 от 1998 г., доп., бр. 24 от 1998 г., изм., бр. 153 от 1998 г., бр. 67 от 1999 г., бр. 68 от 1999 г., изм. и доп., бр. 90 от 2002 г., бр. 95 от 2002 г., бр. 29 от 2003 г., изм., бр. 71 от 2003 г., доп., бр. 86 от 2003 г., бр. 114 от 2003 г., изм. и доп. бр. 40 от 2004 г.)


§ 1.  В член 24 се правят следните изменения и допълнения:
	В ал. 2 накрая се добавя: “или от учебните предмети, изучавани в часовете за задължителната и задължителноизбираемата подготовка от културно-образователна област “Изкуства” за държавните училища по изкуствата”.


	В ал. 4 накрая се добява:

“или по учебно-изпитни програми, разработени върху учебното съдържание, изучавано в задължителната и задължителноизбираемата подготовка от културно-образователна област “Изкуство” за държавните училища по изкуствата”.

	В ал. 6 и ал. 8 накрая се добавя:

“а за задължителната и задължителноизбираемата подготовка от културно-образователна област “Изкуства” за държавните училища по изкуствата – с наредба на министъра на културата”.

§ 2. В член 26, ал. 1 се създава нова т. 12:
“12. по културата”

§ 3. В чл. 26а се правят следните изменения и допълнения:
	Ал. 4 се изменя така:

“(4) Учениците се приемат в I, IV, V, V I I I или IХ клас в държавните училища по чл. 26, ал. 1, т. 10 след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата”.
	Създава се ал. 5 и 6:

“(5) Учениците се приемат в I и V I I I клас в държавните училища по културата по чл. 26, ал. 1, т.12 след проверка на възможностите им при условия и по ред, определени с наредба на министъра на културата”.
“(6) Учениците в държавните училища по ал. 4 и 5 се приемат по държавен план-прием, утвърден от министъра на културата”.



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 4. В чл. 7, ал 1 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план (Обн., ДВ, бр. 67 от 27.07.1999 г., в сила от 27.07.1999 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., бр. 40 от 14.05.2004 г.) се добавя: “ или от учебните предмети, изучавани в часовете за задължителната и задължително-избираемата подготовка от културнообразователна област “Изкуства” за държавните училища по изкуствата”.

§ 5. В чл. 15, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (Обн., ДВ, бр. 68 от 30.07.1999 г., изм. бр. 1 от 4.01.2000 г., бр. 108 от 29.12.2000 г., бр. 111 от 28.12.2001 г., изм. и доп., бр. 103 от 5.11.2002 г., изм., бр. 120 от 29.12.2002 г., доп., бр. 29 от 31.03.2003 г.) думите “в училищата по изкуствата – с наредба на министъра на образованието и науката  и министъра на културата” се заменят с “ в училищата по изкуствата с наредба на министъра на културата”.


				Вносител: Антонина Бонева






МОТИВИ
 към проекта на Закон за изменение и допълнение на
Закона за народната просвета


Предложените изменения и допълнения в Закона за народната просвета са продиктувани изцяло от необходимостта за законово регламентиране и регулиране на спецификата на образованието в училищата по изкуствата и културата.
	Предлагат се текстове, даващи възможност на учениците от държавните училища по изкуствата по свое желание да полагат втори държавен зрелостен изпит не само по учебни предмети от задължителната общообразователна подготовка, но и по учебни предмети от задължителната и задължителноизбираемата подготовка от културно-образователна област “Изкуства”. Вторият държавен зрелостен изпит от област “Изкуства” ще се провежда по учебно-изпитни програми и по условия и по ред, утвърдени с наредба на министъра на културата. Това ще създаде възможност учениците от държавните училища по изкуствата да могат да полагат изпит, отговарящ на високата подготовка по изкуствата, както и на критериите и изискванията за постъпване във висши училища по изкуставата и университети. Учебните програми за предметите от задължително избираемата подготовка по изкуствата в държавните училища по изкуствата са разработени от водещи преподаватели и хабилитирани лица от висшите училища по изкуствата и са утвърдени от министъра на културата.


Разширяването на избора на учениците да полагат задължителен втори държавен зрелостен изпит по учени предмети от област “Изкуства”, изучавани в часовете за задължителна и задължителноизбираема подготовка ще създаде условия за целенасочена подготовка за постъпване във висшите училища по изкуствата, без да е необходимо да се явяват отделно и на трети държавен зрелостен изпит, който допълнително изисква голямо психическо и физическо натоварване на учениците в рамките на сравнително кратък период.

	В тази връзка е и предложението за допълнение на чл.7, ал. 1 от Закона за общообразователния минимум и учебния план.

	С изменението и допълнението на чл. 26, ал. 1 се регламентират училищата по култура, като отделен вид училища, така както е в чл. 13 от Закона за закрила и развитие на културата. Тези училища имат различен статут и специфика от този на училищата по изкуствата, като дават профилирана подготовка по древни и съвременни езици и култури.
	Измененията и допълненията на Закона за народната просвета по §3 възстановяват прават ана учениците да постъпват в училищата по изукствата и по културата с наредба на министъра на културата, чрез проверка на възможностите в областта на изкуствата, съобразно спецификата и сроковете на обучение в тях.


Системата за приемане на ученици, чрез оценка на техните възможности и на творческият им потенциал е утвърдена практика в работата на тези училища. Затова е по-целесъобразно, условията и редът за приемане на кандидатите в тях да се определят с наредба на министъра на културата, още  повече, че училищата по изкуствата и културата са под прякото ръководство на министерството на културата. На това основание е и предложението за изменение на ал. 1 към чл. 15 от Закона за професионалното образование и обучение.
		Предложеният законопроект осигурява условия за безпрепятственото организиране и провеждане на кампанията за прием на ученици за учебната 2005-2006 г. и ще даде отговор на изразяваното безпокойство от страна на гражданите и на преподавателските екипи и ръководства от училищата по изкуствата.


					Вносител: Антонина Бонева



