Дирекция "Спорт за учащи и спортни училища":
1. подпомага министъра при изпълнение на държавната политика в областта на
спорта за учащите в системата на предучилищното, училищното и висшето
образование, включително за децата в риск, и дейността на спортните училища;
2. участва в разработването на програмния формат на бюджета и на
средносрочната бюджетна прогноза на министерството и на отчета на бюджета по
програмите в областта на функционалната си компетентност;
3. подготвя предложения до министъра за размера на средствата за финансово
подпомагане дейностите на спортните организации, осъществяващи дейността си в
областта на спорта за учащи;
4. мотивира необходимостта и участва в разработването на проекти на
нормативни актове, свързани със спорта за учащи и с дейността на спортните училища;
5. дава становища на министъра за откриване, преобразуване, промяна и
закриване на спортни училища;
6. координира, изготвя проект и предлага на министъра за утвърждаване
държавния план-прием за държавните и общинските спортни училища;
7. инициира и участва в разработването на учебни програми, тестове за прием,
нормативи за оценка на учениците и специфична документация във връзка със
специализираната подготовка на учениците в спортните училища;
8. предлага на министъра мерките за закрила на деца с изявени дарби в областта
на спорта за включване в програмата на мерките, изготвяна по реда на наредбата по чл.
5а от Закона за закрила на детето, и предлага изпълнението на мерки за закрила по
отношение на ученици в държавните спортни училища, постигнали високи спортни
резултати;
9. подпомага координацията и провеждането и осъществява контрол на спортните
прояви и състезания за учащи;
10. набира, съхранява и анализира информацията за състоянието на спорта за
учащи и за дейността на спортните училища;
11. подпомага методически кадрите, работещи в областта на спорта за учащи, и
съдейства за повишаване квалификацията на спортните специалисти и учителите по
спортна подготовка в спортните училища;
12. предлага за награждаване ученици, учители по спортна подготовка и
директори на държавни спортни училища за постигнати високи резултати и съществен
принос за издигане престижа на българския спорт;
13. разработва и предлага за одобрение на министъра програми за развитието на
спорта за учащи, координира и контролира реализирането на финансирани с публични
средства проекти на спортни организации;
14. организира и координира дейностите по атестирането и предлага на министъра
налагането на дисциплинарни наказания на директорите на държавните спортни
училища;
15. осъществява координация и контрол на дейностите, свързани с учебнотренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на учениците от
държавните спортни училища и докладва на министъра резултатите от осъществения
контрол;
16. осъществява координация и контрол на дейностите, свързани с учебнотренировъчния, спортно-състезателния и възстановителния процес на олимпийските
звена в държавните спортни училища;
17. предлага на министъра за съгласуване училищните учебни планове на
спортните училища и данните за държавните спортни училища в списък-образец № 1

от националната електронна информационна система за предучилищното и
училищното образование.

