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I. УЧЕБИИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕИ И ГOДИШEИ БРОЙ ИA
УЧЕБИИТЕ ЧАСОВЕ
36

Учебни седмици

Yaз;дcл A - зaдьдж
_игeaпн_' чcn"ни чa_co_вc
Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език - английски език
Чужд език - немски език
Математика
Информационни техиологии
История и цивилизации
География и икономика

Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околоната среда
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел A

Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

3
4
2
3
1
4
2
1
2,5
2,5
2,5
0,5
0,5
2
30,5

108
144
72
108
36
144
72
36
90
90
90
18
18
72
1098

Раздел K - избі~ае~iіi'чебни часовс
---------~-------54
1,5
Общ брой часове за раздел Б
1.Английски език
2. Иемски език
Общо за раздел A+ раздел Б

1
0,5
32

1'аз,iс.і I3 - ак лтдІ°нвнгiучебни часпзе
4
Максимален брой часове за раздел B
1. Английски език
2. Немски език
3.Математика - сборна група
4. Информационни технологии - сборна
група
~ 06iuo sa разде.i A+ разцел ii + раз,к:i LI

36
18
1152

144

2
1
1
1

72
36
36
36

36

1296
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II. ПОЯСНИТЕЛИИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.201 Sг. за
учебния план и Приложение № 2 към чл. 12.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 № 4/30.11.2015г. за учебния план,
Заповед № 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: волейбол.
3. Всяка учебна седмица включва и no един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО,
чл. 14, ал.б от Наредба № 4/30.11.201 5г. за учебния план, като четири от часовете са за
обучение no Безопасност на движението.
4. B 1,5 часа oт Раздел Б — избираеми учебни часове — се осъществява разширена
подготовка както следва:
4.1.1 Един час седмично /36 часа гoдишнo / oт Радел Б /избираеми учебни часове/ —
английски език е за разширена подготовка,съгласно чл. 8, an. 1 , т.3 oт Наредба № 4
от 30.11.2015г. за учебния план
4.2.Половин час седмично /18 часа годишно / от Радел B /избираеми учебни часове/ —
немски език е за разширена подготовка,съгласно чл. 8, ал.1 , т.3 от Наредба № 4 от
30.11 .2015г. за учебния план
5. B четирите часа oт Раздел B- факултативни учебни часове- се осъществява no избор
допълнителна подготовка, организирана в групи и /или сборни групи, съгласно чл. 95
от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование както следва:
5.1 Два часа седмичо /72 часа годишно/ oт Раздел B /факултативни учебни часове/
английски език.
5.2 Един час седмичо / Збчаса годишно/ oт Раздел B /факултативни учебни часове/
немски език
5.3. Един час седмичо / Збчаса годишно/ от Раздел B /факултативші учебни часове/ no
избор от предметите математика, информационни технологии /ученикът може да
избере 0, 1 или максимум 2 предмета/
6. Изучавани чужди езици.
6.1 C 5 учебни часа седмично /180 часа годишно/ се изучава английски език. Часовете
са от Раздел A /задължителни учебни часове/ и Раздел B /избираеми учебни часове/ на
рамковия учебен план.
6.2. C 2,5 часа седмично /90 часа годишно/ се изучава немски език. Часовете са oт
Раздел A /задължителни учебни часове/ и Раздел B /избираеми учебни часове/ на
рамковия учебен план.
6.3. C 2 часа седмично /72 часа гoдишнo/ се изучава английски език и с един час
седмично се изучава немски език. I. Часовете са oт Раздел B /факултативни учебни
часове/ на рамковия учебен план.
7. Учебните предмети музика и изобразително изкуство се изучават no един час

седмично само в един срок. /I-ви срок — Изобразително изкуство; II-pи срок — Музина)
8. Учебният предмет физика и астрономия се изучава както следва - I-ви срок —3 часа
седмично; II-pи срок -2 часа седмично.
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9. Учебният предмет химия и OOC се изучава както следва - I-ви срок — 2 часа
седмично; II-pи срок -3 часа седмично.
10.Учебният предмет биология и 30 се изучава както следва - I-ви срок — 2 часа
седмично; II-pи срок -3 часа седмично.
11.Учебният предмет немски език /втори чужд език /- ИУЧ се изучава no един час
седмично само в един срок - I-ви срок.
12.Учебни предмети извън учебния предмет Чужд език, които се изучават на
английски език - География и икономика, Биология и здравно образование,
Философия, Химия и опазване на околната сред, История и цивилизации,
Физика и астрономия.

