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По текст на МОН и българския печат

Новата учебна година
стартира с промени

От промяната на имена-
та ще бъдат засегнати, 
например, средните 
общообразователни 
училища (СОУ), кои-

то ще трябва да бъдат прекръстени 
на средни училища (СУ). Преди 15 
септември в училищата ще трябва 
да бъдат формирани и обществе-
ни съвети, които да осъществяват 
граждански контрол върху образо-
вателното заведение. Според новия 
график за учебното време децата в 
I клас вече ще учат до 31 май 2017 г. 
Четвъртокласниците ще завършват с 
национално външно оценяване по 4 
предмета; в VII клас обучението ще 
завършва с 3 национални външни 
оценявания – по български език и 
литература, по математика и по чужд 
език. Оценяването от изпитите в VII 
клас ще е с точки и всеки ученик ще 
намери своето място в различен тип 
гимназия – профилирана или профе-
сионална.

Държавните зрелостни изпити 
ще са на 19 и 22 май 2017 г. 

Диплома за основно образование 
ще се взема след седми клас

С новия закон се променя и 
структурата на образованието, като 
диплома за основно образование ще 
се взема след завършен седми, а не 
след завършен осми клас, както беше 
досега. След това учениците ще могат 
да кандидатстват в профилираните и 
в професионалните гимназии, дори и 
с лоши резултати на изпитите за на-
ционално външно оценяване. 

Гимназиалното образование се 
разделя на два етапа – от 2020 г. пър-
вият ще приключва с национално 

външно оценяване след десети клас, 
а вторият – със задължителни ма-
тури след дванадесети клас, които 
още следващата година ще се про-
веждат след баловете. Заради нова-
та структура на образованието, до 
31 май общинските съвети тряб-
ва да решат дали да съкратят един 
клас от основните училища, или да 
ги направят обединени – до десети 
клас включително.

Нови програми и стари учебници 
в първи и в пети клас 

До 5 септември всяко училище 
трябва да разработи учебните пла-
нове за първи и за пети клас, в кои-
то децата ще бъдат първите, които 
учат по новите програми, но със 
старите учебници. 

Без оценки до четвърти клас 
и точки на изпитите 

С новия закон се премахва въз-
можността учениците да повтарят 
от първи до трети клас, включител-
но, при слаби резултати. Оценки по 
шестобалната система в тези класове 
също няма да има, а учителите сами 
ще решават как да „оценяват“ резул-
татите. Все пак възможните катего-
рии са „отлично представяне“, „мно-
го добро“, „добро“, „задоволително“ и 
„слабо“. За всяка оценка ще трябва да 
има аргументация пред целия клас.

Точковата система за оценяване 
ще бъде въведена още през следва-
щата година, но само за изпитите за 
национално външно оценяване.

В сила влиза и Наредбата за при-
общаващо образование, която е на-
сочена към подкрепа на всеки ученик 

– от този със специални образова-
телни потребности, към надарените 
ученици и изоставащите ученици. В 
нея са предвидени и нови санкции 
за децата. От тази учебна година се 
въвежда обучение по гражданско, 
здравно, екологично и интеркултур-
но образование. 

Специални политики към децата, 
които се връщат от чужбина

Всяко училище, което приема 
ученик, обучавал се в чужбина, не-
зависимо в кой клас е той, трябва 
да разработи специална програма 
за допълнителна подкрепа, която да 
му помогне да навакса пропуснатия 
материал и да достигне знанията на 
своите връстници. Според чл.148, ал. 
1 от новия Закон за предучилищно-
то и училищното образование: „При 
преместването си учениците от І до 
VІІ клас, включително, не полагат 
приравнителни изпити. Децата, кои-
то са се обучавали в т.нар. български 
неделни училища и чието обучение 
е по адаптирани учебни планове и 
програми, и учебници, валидни за 
българската образователна систе-
ма, и които имат удостоверение за 
завършен клас, в което са вписа-
ни оценките, броят на часовете, не 
държат приравнителни изпити при 
преместване от I до VII клас. Оста-
налите обаче, които са в VIII клас и 
нагоре, при преместването си дър-
жат приравнителни изпити, се казва 
в чл.148, ал.2. 

Как ще тръгне образователна-
та реформа, ще покаже бъдещето 
– едно е сигурно – за българските 
училища това ще бъде една гореща 
учебна година.  ◆

Нови наредби, нов учебен план и нови програми за учениците в първи и пети клас, промени в оценя-
ването на децата, които сега ще са в първи и пети, и в графика на учебното време, смяна на имената на 
училища и още много други предвижда реформата в образованието. Тя ще се прокарва с влезлия в сила 
от 1 август 2016 г. изцяло нов Закон за предучилищното и училищното образование.


