СПРАВКА
ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ПОСТЪПИЛИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИТЕ КОНСУЛТАЦИИ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА
ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 4 ОТ 30.11.2015 Г. ЗА УЧЕБНИЯ ПЛАН
№
1.

Организация/потребител
/вкл. начина на получаване на
предложението/

Министерство на
културата

Бележки и предложения

Приети/
неприети

Предложение за допълнение на проекта за Изменение и допълнение на Не се
Наредба № 4:
приема
Нов вариант на § 3:
„ § 3. В Приложение № 9 към чл. 12, ал. 2, т. 9 „Рамков учебен план за общо
и профилирано образование в училищата по изкуствата“ се правят следните
изменения и допълнения:
1. В заглавието думата „профилирано“ се заменя с „професионално“.
2. В таблицата на ред „Учебни седмици“ в колона „Начален етап“,
подколона „Класове“, в подколони „I“, „II“, „III“ числата
„32+1**“ се заменят с „32**“
3. В таблицата в раздел Б – избираеми часове, колона „Учебни
предмети“, ред „Общ годишен брой часове за раздел Б в т. ч.
производствена практика“ в края на изречението се добавя израза
„/учебно-творческа практика/“.
4. В таблицата в колона „Учебни предмети“ в ред „Общо за раздел А
+ раздел Б“ се добавят „****“.
5. В таблицата в колона „Учебни предмети“ в ред „Общо за раздел А
+ раздел Б + раздел В“ се добавят „****“.
6. Забележка (**) под таблицата се изменя така:
„** За класовете от I до III клас включително учебните часове,
предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за
проектни и творчески дейности.“
7. Под таблицата се добавя забележка (****), както следва:
„**** На основание чл. 103, ал. 4, т. 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование, броят на учебните часове за една учебна
седмица може да достигне до 40 учебни часа, които се използват за
разширена подготовка. Учебните часове за разширена подготовка се

Мотиви

По т. 1 - Приложение №
9 изначално се отнася за
общо
и
за
професионално
образование
Предложените промени
в т. 2 са в НИД на
наредбата
По т. 3 - не е
необходимо
изрично
уточняване на учебнотворческа практика, тъй
като
целта
не
е
изчерпателно да се
изброят
всички
възможности в раздел
По т. 6 - добавянето на
„включително“ създава
неяснота кои други
часове се използват за
проектни и творчески
дейности.
По т. 4, 5 и 7 - не е
необходимо уточнение
в съответствие с чл. 103,
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разпределят в училищния учебен план за общообразователна и/или
за професионална подготовка в съответствие с интересите на
учениците и възможностите на училището.
2.

Министерство на
културата

Предложение за допълнение на проекта за Изменение и допълнение на Не се
Наредба № 4:
приема
Нов вариант на § 4:
„ § 3. В Приложение № 11 към чл. 12, ал. 2, т. 11 „Рамков учебен план за
общо и профилирано образование в училищата по културата“ се правят
следните изменения и допълнения:
1.

2.
3.
4.

5.

В таблицата на ред „Учебни седмици“ в колона „Начален етап“,
подколона „Класове“, в подколони „I“, „II“, „III“ числата
„32+1***“ се заменят с „32***“
В таблицата в колона „Учебни предмети“ в ред „Общо за раздел А
+ раздел Б“ се добавят „*****“.
В таблицата в колона „Учебни предмети“ в ред „Общо за раздел А
+ раздел Б + раздел В“ се добавят „*****“.
Забележка (***) под таблицата се изменя така:
„*** За класовете от I до III клас включително учебните часове,
предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за
проектни и творчески дейности.“
Под таблицата се добавя забележка (****/), както следва:
„**** На основание чл. 103, ал. 4, т. 3 от Закона за предучилищното
и училищното образование, броят на учебните часове за една учебна
седмица може да достигне до 40 учебни часа, които се използват за
разширена подготовка. Учебните часове за разширена подготовка се
разпределят в училищния учебен план за общообразователна и/или
за професионална подготовка в съответствие с интересите на
учениците и възможностите на училището.

ал. 4, т.3, тъй като това
произтича от ЗПУО

Предложените промени
в т. 1 са в НИД на
наредбата
По т. 4 - добавянето на
„включително“ създава
неяснота кои други
часове се използват за
проектни и творчески
дейности.
По т. 2,3 и 5 - не е
необходимо уточнение
в съответствие с чл. 103
ал. 4, т.3, тъй като това
произтича от ЗПУО
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