ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
НГПИ „Св. Лука“ - София е професионална гимназия към Министерството на
културата с десетилетен опит в съхранението на традициите на българските приложни
изкуства и тяхното съвременно развитите, в обучението и подготовката на учениците,
избрали нелекия път на творци в една трудна сфера, която изисква постоянни усилия, много
енергия и желание. През тази десетилетна история успехите на нашите ученици в
многобройните конкурси са доказали, че подходът ни е правилен и е съобразен с желанието
и възможностите на децата. В годините непрекъснато са правени промени в учебните
планове и програми, които са основните документи, с които училището е длъжно да се
съобразява при изготвянето на седмичното разписание за всяка учебна година и за всеки
випуск ученици. Постепенно се промени съотношението между часовете за
общообразователна подготовка и за подготовка по специалните предмети. Това беше
наложено от МОН, за да бъдат равностойни дипломите на учениците от училищата по
изкуствата към МК с тези, които издават училищата към МОН и за да могат нашите ученици
да кандидатстват във всички висши учебни заведения след завършването на втората степен
на средното образование (XII клас) и успешното полагане на държавните зрелостни изпити.
Не трябва да се подценява фактът, че нашите ученици, освен диплома за средно образование,
получават и свидетелство за III степен на професионална квалификация, което съществено
ни различава от училищата с разширена подготовка към МОН. И въпреки че при нас няма
допълнителни часове по общообразователни предмети (с единственото, но много
необходимо изключение − един час по български език и литература в XII клас, когато
предстои задължителен ДЗИ по БЕЛ), това наложи драстично намаляване на часовете за
работа по специалните предмети. А с това не са съгласни нито учениците, нито голямата част
от родителите, избрали нашето училище заради качеството на подготовката именно в
професионалната сфера.
През настоящата учебна година училището работи по два учебни плана (един за
учениците, приети в осми клас през 2018 и 2019 година, и друг за тези, които са приети през
2020, 2021 и 2022 година). В типовите учебни планове, публикувани на сайта на МК за всяка
отделна специалност, са заложени задължителните часове по раздели. Към тях по преценка
на педагогическия съвет и във връзка с желанието на учениците имаме право да добавим по
4 часа за допълнителна подготовка по избрани предмети. Решението ни да разпределим част
от тези часове за специалните предмети отговаря напълно на нашите цели, формулирани в
Стратегията ни за развитие, и е опит да се компенсира намаленото в типовите учебни планове
време за работа по главен специален предмет, рисуване, живопис или скулптура (в
зависимост от специалността). От възможните четири допълнителни часа сме разпределили
по три в осми клас, по три часа и половина в девети клас и в десети клас. Дори за
неспециалист е ясно, че не може да се проведе пълноценно занятие по скулптура или по
живопис за един или два часа. Три също не са достатъчно, но са единственият компромисен
вариант. Същото се отнася и за часовете по главните специални предмети и по рисуване.
Самите ученици осъзнават необходимостта от повече часове и доказателство за това е
интересът им към допълнителна подготовка по желание в часовете за вечерен акт или за
извънкласни занимания по интереси, каквито също се стараем да осигурим.
Извън учебния план, но задължително, във всяка учебна седмица, освен часовете по
физическо възпитание и спорт, сме длъжни да включим и по един учебен час за организиране
и провеждане на спортни дейности (съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, Заповед № РД 09 – 1111

от 15.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности и на основание чл. 21, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорт.)
Отново извън учебния план всяка учебна седмица включва и по един час на класа
съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, а всяка учебна година включва и часове по БДП (за учениците
от VIII, IX и X клас по два на срок, за тези от XI и XII клас – по един годишно), които се
провеждат в часовете на класа, съгласно заповед РД 09-1289/31.08.2016 г. на МОН за
утвърждаване на система за организация и управление на дейностите, свързани с
възпитанието и обучението по БДП в системата на предучилищното и училищното
образование.
Регламентът за продължителността на часовете и почивките между тях пък се намира
в Наредба № 10 от 1 септември 2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование. Ето и конкретните текстове, които се отнасят до нас:
Чл. 7. (1) Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е: 3. (изм.
- ДВ, бр. 69 от 2022 г.) четиридесет и пет минути - в VIII - XII клас; 4. четиридесет и пет
минути - по учебна практика в училищата по изкуствата; 6. шестдесет минути - по
производствена практика; (2) Продължителността на учебния час по ал. 1, т. 1 - 3 се
отнася и за часа на класа и за часа за организиране и провеждане на спортни дейности.
Чл. 9. (1) След всеки учебен час се осигурява почивка на учениците. (2) Почивките
между учебните часове в училището се определят от директора и са с продължителност
не по-малко от 10 и не повече от 30 минути. (3) Директорът на училището осигурява за
учениците поне една почивка не по-малка от 20 минути. (4) (Изм. - ДВ, бр. 77 от 2017 г.) За
училищата, в които няма условия обучението на всички паралелки да бъде само преди обяд,
по изключение на ал. 2 две от почивките могат да са с продължителност не по-малка от 5
минути. (6) Последователни учебни часове може да се организират без почивка между тях
по решение на педагогическия съвет на училището по: 2. учебна и производствена практика
в паралелките за придобиване на професионална квалификация, но не повече от три
последователни учебни часа; 3. разширена, допълнителна и профилирана подготовка в
гимназиална степен, но не повече от два последователни учебни часа.
Съобразявайки се с посочените изисквания и седмичното разписание за тази учебна
година, решихме, че е най-подходящо учениците да имат едно голямо междучасие от 12,20
до 12,50 ч. за обяд. За повечето паралелки това е средата на учебния ден. Междучасието
между първия и втория час е 5 минути, защото за някои класове или групи учебният ден в
някои от дните започва от втория час, а тези, които започват от първия час, предполагаме, че
са закусили вкъщи още преди да тръгнат за училище. Пет минути е и междучасието след
втория следобеден час, тъй като трети следобеден час имат много малко класове или отделни
групи. Не можем да регламентираме сливането на часовете по учебна практика и разширена
подготовка (УП има само по главен специален предмет по два часа в осми, девети и десети
клас, а разширена подготовка има по главен специален предмет по един час в осми клас и по
час и половина в девети и десети клас, както и по един час рисуване и по живопис или
скулптура), защото за всеки клас и дори за всяка група тези часове са в различни дни и по
различно време. Но когато учениците имат такива часове, се използва дадената от посочената
наредба възможност и по този начин на децата се осигурява в съответния ден още една
почивка от 20 минути. Спецификата на обучението изисква часовете по специалните
предмети да се провеждат наведнъж, за да могат да се ползват едни и същи постановки и
модели и за да се стигне до краен етап в изпълнението на конкретните задачи. Затова
домашните си работи учениците трябва да подготвят и в събота и неделя.

Разбирам загрижеността на родителите за голямата натовареност на децата в учебния
процес и я споделям, но Ви моля да се доверите на нашия дългогодишен опит и
професионализъм. Училището ни разполага с висококвалифицирани преподаватели,
доказали се в своята област творци, готови във всеки момент да се съобразят с
индивидуалните особености на учениците, стига те да са в позволените от ЗПУО и
съпътстващите го наредби граници и в интерес на развитието на творческите способности на
учениците.
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