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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 10/07.09.2021г., съгласуван е с Обществения съвет към училището
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГOДИШEH БРОЙ HA
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
36

Учебни седмици
— - - - -- -- Pa дел A - :задълн re'.nіn ‚_чебнiи часове
Седмичен брой
Учебни предмети

- -- - - - - - Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език — английски език
Чужд език — испански език
Математика
Информациоини технологии
История и цивилизaции
География и икономика

2
2
2
0.5
3.5
2.5
2
2
2
2
0.5
0.5

72
72
72
18
126
90
72
72
72
72
18
18

2

72

26,5

954

Философия
Биология и здравно образова.ние
Физика и астрОномия
Химия и опазване на окОлОната среда
Музика
Изобразително изкуство

Физическ0 възпитание и спорт
Общо за раздел A
- - -

Раздел K - ьiз"
оиЁаеМьг У_чебыг3 часове 5,5

198

Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език
2. Испански език
3. Математика
4. Информационни технологии
Общо за раздел A+ раздел B
Рц3Oел

72

2
1
1
1,5
32

7 гf И ч(1СОбе
Н ='јQK'1tt1Rilцl вH ц уЧ(гС

36
36
54
1152
~

Максимален брой часове за раздел B

4

144

1. Английски език

2

72

36
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II. ПOЯCИИTEЛИИ БЕЛЕЖКИ
1. Yчилищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл.14, чл.1б и чл.17 на Наредба Nº 4 от 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение Nº 2 към чл.l2.ал.2, т.2 от същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете no физическо възпитание и спорт - ООП, се
включва и no един учебен час за осъществяване на спортни дейности, съгласно чл.92,
ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба Nº 4/30.11.2015г. за учебния план,
Заповед Nº PД 091 1/15.08.2016г. на министъра на образованието и науката за

организиране и провеждане на спортни дейности учениците избират една спортна
дейност oт следните: волсйбол.
3. Всяка учебна седмица включва и no един час на класа съгласно чл.92, ап.2 от ЗПУО,
чл.14, ал.б от Наредба Nº 4/30.1 1.2015г. за учебния план,като четири от часовете са за
обучение no Безопасност на движението.
4. B 5,5 часа от Раздсл B /избираеми учебни часове/ cc осъщсствява разширена
подготовка както слсдва:
4.1 Два часа седмично /72 часа годишно / от Радел B /избираеми учебни часове/ английски сзик е за разширена подготовка,съгласно чл. 8, an. 1 , т.3 от Наредба Nº 4 от
30.1 1.20 15г. за учебния план
4.2.Един час седмично /36 часа годишно / oт Радел B /избираеми учебни часове/ испански сзик е за разширена подготовка,съгласно чл. 8, ал.1 , т.3 от Наредба Nº 4 oт
30.11.2015г. за учебния план
4.3 Един час седмично /36 часа годишно / от Радел B /избираеми учебни часове/ математика е за разцi
ирена подготовка,съгласно чл. 8, an. 1 , т.3 от Наредба Nº 4 oт
30.1 1.20 15г. за учебния план
4.4 1,5 часа седмично /54 часа годишно / от Радел B /избираеми учебни часове/ информационни теунологии е за разширена подготовка,съгласно чл. 8, ал.1 , т.3 от
Наредба Nº 4 от 30.1 1.2015г. за учебния план
5. B чстиритс часа от Раздсл B- факултативни учебни часовс- cc осъщсствява no
избор допълнитслна подготовка, организирана в rpynu u /unu сборни групи, съгласно
чл. 95 oт Наредба за финансирансто нa институциитс в систсмата на прсдучилищното и
училищното образованис както слсдва:
5.1 Два часа се,гцмичо /72 часа годишно/ oт Раздел B /факултативнн учебни часове/
английски сзик
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5.2 Един час седмичо / Збчаса годишно/ от Раздел B /фахул'гативни учебни часове/ по избор
от прсдмститс матсматика,английски сзик,български сзик и литсратура /ученикът може
да избере 0, 1 или максимум 2 предмета/
6. Изучавани чужди сзици.
6.1 C 4 учебни часа седмично /144 часа годишно/ се изучава английски сзик. Часовете са от
Раздел A /задължителни учебни часове/ и Раздел B /избираеми учебни часове/ на рамковия

учебен план.
6.2. C 3 часа седмично /108 часа годишно/ се изучава испански сзик. Часовете са от Раздел A
/задължителни учебни часове/ и Раздел B /избираеми учебни часове/ на рамковия учебен

план.
7. цчсбните предмети музика и изобразителио изкуство се изучават no един час седмично

само в един срок. /I-ви срок — Изобразителио изкуство; II-pи срок — Музика)
8. Учебният прсдмст история и цивилизациии се изучава както следва - I-ви срок —4 часа
седмично; II-pи срок -3 часа седмично.
9. Учсбният прсдмст гсография и икономика се изучава както следва - I-ви срок — 2 часа
седмично, II-pи срок -3 часа седмично.
10.
Учсбният прсдмст Информационни тсхнологии се изучава no един час седмично
само в един срок - I-ви срок.
11.
Учсбният прсдмст Информационни тсунологии - ИУц се изучава както следва - Iви срок — 1 часа седмично; II-pи срок -2 часа седмично.
12.
Учсбни прсдмсти извън учубния прсдмст Чужд сзик, които cc изучават на
английски сзик - Гсография и икономика,Биология и здравно образованис,Химия и
опазванс на околната срсда.

