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НОВА СРЕДА

Информационен век

Общество на знанието

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА

Децентрализация, 
субсидиарност,  самоупрвление, 
прозрачност, участие

Защо нов Закон?



Баланс между нормативност и свобода



Промяна на мисията на детската градина и
училището от „обществена” в „хуманистична”

1. интелектуално, емоционално, социално, морално и физическо развитие и подкрепа на
всяко дете и всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и
интересите му;

2. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионална
реализация и активен граждански живот в съвременните общности;

3. придобиване на компетентности за прилагане на принципите на образованието за
устойчиво развитие;

4. ранно откриване и насърчаване развитието и реализацията на силните страни и
заложбите на всяко дете и всеки ученик;

5. формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

6. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на
демокрацията и правовата държава, на човешките права и свободи;

7. формиране на национално и гражданско самосъзнание и на толерантност и уважение
към етническата, националната, културната, езиковата и религиозната идентичност на
всеки гражданин;

8. познаване на националните, европейските и глобалните културни ценности и традиции;

9. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите и правилата, 
които произтичат от европейската интеграция.



Основни нови моменти

Образованието – национален приоритет
Ясно определяне на ролята на
българския език в образованието
Образователните стандарти – цели и
резултати
Национална квалификационна рамка –
компетентности на децата и учениците
Регламентиране на приобщаващо
образование – важно е всяко дете и
всеки ученик



Нова образователна структура

Предучилищно образование

3 – 7 г. вкл.
4‐годишните задължително на детска

градина от 2016‐2017 г. 

Дава се право на децата на 2‐годишна
възраст да ходят на детска градина



Училищно образование
Първият учебен ден е 15 септември

Първи клас – от 7 години

или от 6, но по решение на родителите

степен клас етапи

Основно образование I – VІІ кл. вкл. • Начален – от 1 до 4 вкл.
• Прогимназиален – от 5 до 7 вкл.

Средно образование VIII - XII кл. вкл. • Първи гимназиален – 8-10 вкл.
• Втори гимназиален -11-12 вкл.

Основни нови моменти



Видове училища
Държавни, общински и частни

Според етапа или степента на образование:

1. начални (І‐ІV клас включително)

2. основни (І‐VІІ клас включително)

3. гимназии (VІІІ‐ХІІ клас включително)

4. обединени (І‐Х клас включително)

5. средни (І‐ХІІ включително)

Според съдържанието на подготовката гимназиите
са:

1. профилирани гимназии

2. професионални гимназии



Основни нови моменти

Поставянето на образованието от гледна точка на
развитието на компетентности с цел повишаване
на грамотността и пригодността към пазара на
труда, както и повишаване на резултатите в PISA.
Предефиниране на видовете училищна
подготовка
Автономия на училищата при разработване на
учебни програми - възможност за въвеждане
на предприемачество, гражданско
образование, здравно образование и др.
Неформално обучение и информално учене –
валидиране на компетентности за лица, 
навършили 16 години



Основни нови моменти
Нов подход към оценяването на учениците –
чрез целите, заложени в него:

Качествени оценки за учениците от I-III клас
Без повтаряне на класа до IV клас
Оценка на индивидуалните постижения, 
напредъка и потребностите на всеки ученик
Възможност за оценяване в точки – НВО и ДЗИ

Условно преминаване, мерки за
интервенция, за компенсация –

възможност за ученик в V клас да продължи

при определени условия – 4,00 по останалите

предмети; допълнително индивидуално обучение

през следващата година



Основни нови моменти

Оптимизиране на формите на
обучение, с цел повече възможности за достъп
и превенция на отпадането - разгръщане на
дистанционната форма на обучение и
въвеждане на комбинирана форма на
обучение

Учебници
Одобряване на неограничен брой
Право на учителя за избор



Основни нови моменти

Подкрепа на учениците за
личностно развитие

Обща и допълнителна подкрепа
Екипна работа
Центрове за подкрепа за

личностно развитие
Поетапно въвеждане на целодневна организация
на учебния ден до VII клас – по желание на
родителите

Разширени права на децата и учениците
Етичен кодекс на училищната общност
Превенция на насилието
Съвременни подходи за управление на
дисциплината



Основни нови моменти

Учителите и директорите
Задължителна квалификация
Атестация – от комисия
Задължителна подкрепа за

директори на детски градини и училища - директор-
наставник
Кариерно развитие на всички педагогически
специалисти
Ръководителите на направление ИКТ – ключов
партньор в управлението
Регистър на одобрените програми за повишаване на
квалификацията на педагогическите специалисти



Основни нови моменти

Обществен съвет – орган за развитие на детската
градина и училището и за граждански контрол на
управлението им

Сучастието на:
Общината
Родителите
Представители на бизнеса (за професионалните
гимназии)
Учениците – с право на съвещателен глас
Управление на качеството
Вътрешна система за управление на качеството
Национален инспекторат по образованието



Основни нови моменти

Финансиране
Децентрализация до ниво училище
Систематизиране и структуриране
на нормативната уредба
Регламентиране на финансирането
на частните училища и детски
градини
Регламентиране на предоставянето
на средства за поощряване на
качеството на образованието



• Запазва се действащтата система на
делегирани бюджети за училищата, като на
законово ниво се въвеждат разпоредби за
прозрачност и отчетност на училищните
бюджети и на разпределението на
средствата в системата

• Предоставянето на правомощия на
обществените съвети по съгласуване и
контрол на делегирания бюджет
подобрява рамката на отчетност и засилва
отговорността на директора към външните
заинтересовани страни.



Основни нови моменти

Обучение на българите в чужбина
Регламентиране на законово ниво
Подпомагане на обучението по български език и
литература, география на България и история
на България

Обучение на българите в чужбина
Регламентиране на законово ниво
Подпомагане на обучението по български език и
литература, география на България и история
на България



ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ

ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ

ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И
РАЗЛИЧНИТЕ

ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ (АЗ)
ЖАК ДЕЛОР


