НОВОТО
през предизвикателната
2016/2017 учебна година

НОВИ ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ
СТАНДАРТИ

за
предучилищното
образование
за общообразователната
подготовка

за
познавателните книжки,
учебниците и
учебните
помагала

за оценяването
на резултатите
от обучението
на учениците

за учебния
план
за профилираната
подготовка

усвояването
на
българския
книжовен
език

за
организацията
на дейностите
в училищното
образование

за информацията и
документите

за институциите

за статута и
професионалното
развитие на
учителите,
директорите и
другите
педагогически
специалисти

ДЪРЖАВНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ СТАНДАРТИ

за физическата
среда и
информационното и библиотечно
осигуряване
за придобиване
на
квалификация
по професията

за
инспектиране
на детски
градини и
училища

за приобщаващо
образование
за гражданско,
здравно,
екологично и
интеркултурно
образование

за финансиране
на
институциите

за управление
на качеството
за
нормиране и
заплащане
на труда

ИНСТИТУЦИИ

•

преименуване, откриване, преобразуване, промяна и закриване на държавни и
общински институции – до април/май 2017 г.

•

пререгистрация на всички частни училища и детски градини – до края на
м. юли 2017 г.

•

определяне на защитени и средищни детски градини – ноември 2016 г.

•

представяне в МОН на училищни проекти за иновации, приети от
педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в
проекта – до края на м. януари 2017 г.

ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ

Има възможност за постъпване на двегодишни деца в детска градина
•

обособяване на възрастови групи

•

видовете организация – целодневна, полудневна, почасова и самостоятелна

•

учебно време (15 септември – 31 май) и неучебно време

•

всяка детска градина/училище разработва програмна система

•

свобода на учителите
възрастови групи

•

определяне на готовността за училище – на 6 години децата постъпват в първи
клас след задължително представяне на удостоверение за задължително
предучилищно образование

да

определят

броя

на

заниманията

по

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

• новите учебни планове влизат в сила постъпателно
• през учебната 2016/2017 година влизат в сила нови училищни учебни
планове само за I и за V клас, които са за година и за всяка паралелка
• за останалите класове училищните учебни планове не се променят
(те са за целия етап)
• в I клас ще учат 32 учебни седмици и обучението приключва на 31 май

• три випуска (VІІ клас, VІІI клас – непрофилирани паралелки и IX клас –
профилирани паралелки) ще завършат основно образование

УЧЕБНИ ПРОГРАМИ
Новите учебни програми влизат в сила постъпателно
• през учебната 2016/2017 година влизат в сила новите учебни програми по всички
общообразователни предмети само за I и за V клас
• утвърдени са и влизат в сила адаптирани учебни програми по български език и литература (за І и за V клас) и по история и цивилизации и по география и
икономика (за V клас) за 292 неделни училища в чужбина
• утвърдени са нови учебни програми за ІІ, за VІ и за VІІІ клас
• предстои обществено обсъждане и утвърждаване на учебни програми за ІІІ, за VІІ и
за ІХ клас
• предстои разработване и утвърждаване на учебни програми по български език като чужд
език (съвместно с ДАБ)
• компенсиране на учебното съдържание в VІІ клас по история и цивилизация,
по биология и здравно образование и по география и икономика
- чрез часове в ЗИП;
- чрез часове в СИП;
- чрез преструктуриране на учебното съдържание;

УЧЕБНИЦИ

•

нови учебници ще има само по история и цивилизации в V клас

•

във всички останали класове обучението ще се осъществява по действащи
учебници

•

оценяване на учебници по всички общообразователни предмети за І и за V клас

•

обявена процедура за писане на учебници за ІІ, за VІ и за VІІІ клас

•

предстои обявяване на процедура за писане на учебници за ІІІ, за VІІ и
за ІХ клас

ОЦЕНЯВАНЕ

• новите моменти при оценяването, заложени в ДОС за оценяване на
резултатите от обучението на учениците, влизат в сила постъпателно, като
през 2016/2017 година се прилагат само за I и за V клас
• за останалите класове се прилагат разпоредбите, действали и до момента
• само в I клас – оценки с качествен показател
• в I и в V клас във факултативните учебни часове няма оценки (с изключение
на спортните училища по учебния предмет спортна подготовка)
• в учебния час за спортни дейности няма оценяване

ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ
•

НВО в ІV клас – без промяна

•

НВО в VІІ клас – по БЕЛ, по математика и по чужд език; без промяна в учебноизпитните програми по БЕЛ и по математика, но оценяването ще бъде в точки

•

НВО в VІІІ клас – по чужд език

•

НВО в Х клас – по дигитални компетентности

•

ДЗИ в ХІІ клас – без промяна в броя, в учебните предмети и в учебно-изпитните
програми

•

от сесията май-юни на ДЗИ 2017 г. учениците от професионалните гимназии могат
да не полагат втори ДЗИ, а да се впише вместо него средноаритметичната оценка от
оценките от държавните изпити за придобиване на професионална квалификация

•

учениците ще получат дипломите си за завършено средно образование: до 21 юни в
профилираните гимназии и в средните училища, а до 26 юни – в професионалните
гимназии

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ
•

Целодневна организация – от І до VІІ клас

•

разработване на система от общините в населени места с повече от едно
училище за прием на ученици в І клас, като водещ критерий е близостта на
училището до настоящия адрес

•

възможност за прегрупиране на учениците, включени в целодневна организация,
при заниманията по интереси в зависимост от техните желания

•

директорите могат да определят до 3 неучебни дни при грипна епидемия,
природни бедствия или авария в училището

•

прием на ученици след ІV клас

•

прием на ученици след завършен VІІ клас

•

прием на ученици след завършен VІІІ клас

ПОВИШАВАНЕ КВАЛИФИКАЦИЯТА

Педагогическите специалисти ще бъдат длъжни ежегодно да повишават
квалификацията си
• повишаването на квалификацията ще се измерва чрез система от квалификационни кредити и ще се удостоверява с документ
• педагогическите специалисти ще са длъжни да повишават квалификацията си в
не по-малко от 48 академични часа за всеки период на атестиране, т.е. за четири
години
• критерии за кариерно развитие на педагогическите специалисти ще са:
o учителският стаж
o получените квалификационни кредити
o придобитата професионално-квалификационна степен
o резултатите от атестирането

ПОРТФОЛИО

От учебната 2016/2017 г. стартира създаването на професионално портфолио на
всеки педагогически специалист, в което ще се отразяват:

•

образователно-квалификационната степен

•

професионалната квалификация

•

допълнителните специализации

•

постиженията и успехите на учениците

•

лични постижения

ОБЩЕСТВЕНИ СЪВЕТИ

•
•
•

Към всяка детска градина и всяко училище ще се създаде обществен съвет с цел
подпомагане на развитието им и граждански контрол на управлението им
Съветите ще включват един представител на финансиращия органи и
най-малко трима представители на деца и ученици от съответната институция
Общественият съвет ще:
o одобрява стратегия за развитие и ще приема ежегоден отчет на директора за
изпълнението й
o предлага мерки за повишаване качеството на образователния процес
o дава становище за разпределението на бюджета и за отчета за изпълнението му
o участва при избор на ученически униформи
o съгласува училищните учебни планове
o участва при атестирането на директорите
o съгласува избора на учителите в училището на учебниците
o участва в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност

УСВОЯВАНЕТО НА
БЪЛГАРСКИЯ КНИЖОВЕН ЕЗИК

Разработен е и е утвърден ДОС, който определя:
• изисквания за усвояването на българския книжовен език
• ред и условия за усвояването на български език от деца и ученици, за които българският
език не е майчин
o децата и учениците от етническите малцинствени групи, които населяват територията
на Република България
o децата на граждани на държави членки на Европейския съюз, на Европейското
икономическо пространство и на Швейцария, които работят в България
o децата и учениците, търсещи или получили международна закрила в страната
o децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст – граждани на
трети страни
o децата на българите в чужбина
• изучаване на български език от децата на българите в чужбина
Посочва начините - чрез допълнително обучение, чрез консултации, чрез заниманията по
интереси, чрез библиотечно-информационното обслужване, чрез логопедичната работа

ВАКАНЦИИ

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната
ваканция
29.10.2016 г. - 01.11.2016 г.

есенна

24.12.2016 г. - 04.01.2017 г.

коледна

04.02.2017 г. - 08.02.2017 г.

зимна за І – ХІ клас

04.02.2017 г. - 06.02.2017 г.

зимна за ХІІ клас

08.04.2017 г. - 17.04.2017 г.

пролетна за І – ХІ клас

11.04.2017 г. - 17.04.2017 г.

пролетна за ХІІ клас

НЕУЧЕБНИ ДНИ

07.11.2016 г.

Неучебен ден след провеждане на избори за Президент

19.05.2017 г.

ДЗИ по БЕЛ и НВО по БЕЛ в VII клас

22.05.2017 г.

втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

25.05.2017 г.

неучебен ден по повод Деня на българската просвета и
култура и на славянската писменост

НАЦИОНАЛНИ ОЛИМПИАДИ И СЪСТЕЗАНИЯ

•
•

•
•

Продължава традицията за провеждане на общински, областни и
национални кръгове на ученическите олимпиади и състезания;
Нови моменти:
o национален кръг за ученици от ХІ клас на олимпиадата по БЕЛ
o математическо състезание „Питагор“ за ученици от ІV клас
България ще е домакин на Балканската международна олимпиада по
математика за ученици до 15,5 години
България ще е домакин на международна олимпиада по астрономия през
октомври 2016 г.

ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

•
•

•

•

Целта на проекта е да се отговори на нуждите на учениците извън учебното време,
така че те да бъдат стимулирани да участват в учебния процес
Ще обхване всички държавни и общински училища за извънкласни дейности по
интереси и извънкласни дейности за компенсиране на образователни
затруднения (най-малко 320 000 деца от I до XII клас във всичките близо 2 500
училища в страната)
До края на септември учениците трябва да посочат в платформата своите интереси
в следните области: Наука, техника и технологии; Здравно образование и
здравословен начин на живот; Гражданско образование; Предприемачество;
Програмиране, дигитални умения, креативност и иновативно мислене и Изкуства,
култура и спорт
Критериите за определяне на затрудненията на учениците ще са повтаряне на класа,
ниските образователни резултати и слаби оценки, социалните фактори, слабите
резултати на външното оценяване и големият брой неизвинени отсъствия

