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УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За 12 клас

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет # протокол М.! #

утвърден със заповед на директора Л”



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

7 * 7" # * Начален етап
..

1а клас

Учебни седмици 32 ,

Раздел А - задължителни учебии часове
Учебни предмети Седмичен Брой

учебни часове

Годишен брой

учебни часове
Българскисзик и литература 7 224
Патемал им 4 128

Околсн свят 1 32

Музика 2 64

Изобразително изкустип 2 64

Технологии и предприемачество 1 32

Физическо възли-[шие и спорт 2 64

Общо ,. рищи А 19 608
“> Рящел :; -шбирцми учебни чясо-е

* -
Общ брой чесане за „цел в 3 96

1. ьшшреки пик и литертура 1 32

2. Мапмитика 1 32

3. Английски език 1 32 “*
Обща :: раздел А + раздел в 12 7114

пиел в , факуитти-ли учебни чвсове

,
Максимален брой часов: за 1 32

3 раздел в
Околен свят 1 32

0534711 рпцшл А + рицел в 22 704
+ рщел в



Н. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се определят със

тапонед на Минисгьра на пбразованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба/Уз 4 от 30.11.2015 ;.

уп е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона за
учи-шщнато „ предучшищното абразование. бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредба/1121 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение М! 1 към

същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и

спорт , ооп, се включва и по един учебен час за организиране и

провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от
Наредба Мз 4/30.1 1 „201 5 за учебния план, Заповед Мз РД 09.
1111/15.08.2016 г. на министьра на образованието и неуката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92

ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба Мз 4/30.11.2015 за учебния
план.
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УТВЪРЖДАВАМ:
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УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

3: ": клас

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целвдневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на
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г.ие
%....1“ ”и?!”

педагогическия съвет * протокол М»

утвърден със "заповед на директора



!. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЦЕНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

На клас

Учебнишшннш 32

Рашел А - задължителни учебни чяшве
Учебнч . 11.16.11. Седмичен брой Годишен брой

учебни часове учебни чатове
1...:;,;..;„:,. .:,„1..„„.„„.“,„ 7 "524” *”
чгждььш.

* * 2 64
МТМ. ]. 5 ”* ** ” 3.5 112

Нкш1с1.см1 * ” ” 1 32“ 7

2 64
!

1.5 41;

1 32

2 54

19 640
*

7 7

РашелБ-щбирдеми учебни чдсоп
* , , *

Т 0511 (фин Ги гЕш тел 11 1 96
!

1. 1.1. мирен; пикилптература 1
7
32 ** ;

Г м Миди“ , ”

1 "ЕГ, Ц

: хм. „7 1 32
? ()бшп ;дршььцхжгршшхн 22 ПГЙ *
*** Рише/ГИ-фдкултя1ивниучебиичпсове

“ ”* "***
М11кс11211111; 7 Ъй част: и
раз щп

* 06|А|иха111|хдс5;А+ршделБ 22 736
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Н. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

графикът на учебното време. неучебните дни и ваканциите се определят със

заповед на Миниетвра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя отНаредбам 4 от 30.11.2015 г.

уп е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е рааработен еъгпаене бл. 94 на Закона за
училищната и предучилищното образование, бл. 14. чл. 16 и чл. 17 на

Наредба М: 4 ат 30.11.2015 г. за учебния план и ПриложениеМ! 1 кьм
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и

спорт , ООП, се включва и по един учебен час за организиране и
провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: спортни
Дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от
Наредба Мз 4/30.1 1.2015 за учебния план. Заповед МЕ РД 09-
1 11 1/1 5.08.2016 г. на министьра на образованието и неуката за

ортпизирвне и провеждане на спортни дейности.

3. Велка учебна седмица включва и по един чие на класа еъгдаене чл. 91

еп. 2 ет зпуо, чл. 14, ал. 6 от Наредба ла 4/30.11.2015 за учебния
диан.



::пишът... Карина-па“
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УТВЪРЖДАВАМ:

[Ритни Ишиас/1

УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

Зи "1: клас

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет * протокол М.» !ШЛУШЙАИ г. и е

утвърден със заповед на директора Л



УЧЕБНИ ПРЕДМЕТ".СЕДМИЧЕН и ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

, чвбни с

!

Учебни , „миещи

* „):ишржг
!

»
Чонекм и „има ча

„дим вип

, разсл |; 2.5

Начален тн
Ша клас„ 32„ йРашйел А - зидължителии учебни часовеЕй Седмичен брой Годишен град

учебни часов-е учебни част
и: и „,при и 7

7

3

3.5
номд т.]щи индсдмран! 1

** Й
!* 2

1,5

2

: „р? наемат |
Тц,.пиншиси Спор: 2.5

7

245
Пим :; > шбиривми учебнишш
. мерата |

0.5
общо на „„Ем А + раздел :; 27

общ „?Б.Б.-„д А + „или. в 27
+ р.!ши !;



“. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време. неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образованиетп и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба м: 4 от 30.11.2015 :.
УП е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1, Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона зи
уиитищиото и предучилищноти образование, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредбдма 4 от 30.11.2015 г. за учебния так и Приложение м.» 1 към
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмина, освен часовете по физическо възпишние и
спорт * ооп, се включва и по един учебен час за оргннинирнне и

провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 От
Наредба Мз 4/30.1 1.2015 за учебния план. Заповед Ме РД 09-
11 Н/15.08.2016 г. на миниетьра на образованиею и науката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92
ал. 2 от зпуо, чл. 14, ал. 6 от Наредба не 4/30.1 1.2015 за учебния
план.
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УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

Зи ЦУ; кляс

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на азбучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е пприет на заведание на
педагогическия съвет - протокол Кв И.../(.“! ..

„ .
утвърден със заповед на директора М.» .../!....21/Тъ ”% 1Да..



*Учебни с:.гшш!

чвбпм , ттшепш

учввни пггдмвти, сщми-[Ен и годишни БРОЙ НА
) ЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Ра здш А - задължителни учебни часове
Седмичен брой

учебни часове

ъ

Мцшшснш

„мин

Ъьп ирнш см и. 7

3

4
1

1

2

"“ 1.5

йКпшлрЪЛайм „7.7 ” 1.5

1том„ьТуТнредприеЙ 1

им диаманти? чюрг 2.5
Кизик]. ш „„ „.ГА * 245
* * ”Таши. !; - избирции учебни часов:* *разви]; 2.5

Динк и?.шеигура 1

м.нмшш *
|

чума“. и аащшьш 05
общ). „? рд дьЛХТЪхшшв 27

Рател в - факултативни учебни чи.-ова
брой часше за

раци в
27

Начален етап
[Уа клас

ГадшДцм брой

учебни часове



". ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба м: 4 от 30.11.2015 г.

уп е разработен за дневна форма на обучение и н него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен съгласни бл. 94 на Закона за
училищната „ предучшшщнати образование, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредбатм: 4 от 30.11.2015 г. аа учебния план и ПриложениеМ 1 към
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмина, освен часовете по физическо възпитание и
енорте ооп, се включва и по един учебен чие за организиране и
провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: сппртни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 (ут

НаредбаМз 4/30.1 1.2015 за учебния план. Заповед М: РД 09-
1 1 1 1/1 5.08101 6 г. на министъра на образованието и неуквта за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92
ал 2 от ЗПУО, ЧЛ. 14. ал. 6 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния
план.



17Щуткфщчпарш тим"
ад„“ гр (ми, рдйпп,71шии, „„ к “Джим“. „. утщ # мими,
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УТВЪРЖЛАВАМ:
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УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За Уа клас

Учебна година: 2020002] година
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет - протокол Мз

утвърден със заповед на директора М.! ..4...//



!

учнвии пгвдмити, СЕДМИЧЕН и годишвн БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Уа клас

Учебни кв.мпци

Рящш А - задължителни учебни часове

34

Учебни пуст/шии Седмичен брой Годишен два
учебни часове учебни часове

5 170
*

3.5 119

4 > ”136“ " “

1 34

2 вх *
1.5 51

ЧТшь ьТЩщт ш 2.5 85

ЧИД» 7 ** * 2 вх “"”1
Побрацпьшт ит.-хитин 2 да 1

визитници„„цшьиЕьЕицсспю 1.5 ”517
тима.? ? *Мпшнсиьпош 2.5 115

()бшошрдшмА * * 215

” „на 1; 25
ми и и.» гершура 1 34 *

71 с шиш.» ** 1 34 *
3. къмшдмйй“ 0.5 "17

общ? .; мг.”- А + [);-шел Б 311 11:20
7 " " “ ми в - факуцп-тиипи учебни шип
ТЕМИ] ;п бие за

ра ми 1 и
(ти-[: 1233617)".П ;»щдш + 30 1020

!„

1

1,

!

има в - шбирясми учебни чтм

ри ще. „ в



--.---------4Н. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графииьт на учебното време. неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед наМинистъра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба м: 4 от за 11.2015 :.

уп е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона за
училищното и предучшищкотаобразование, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредба М 4 от 30.11.2015 г. за учебния Ман и Приложение На 1 към
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и
спорт , ООП. се включва и по един учебен час за организиране и
провеждане на спортни дейности чрет следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92. ал. 1 от ЗПУО„ чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от
НаредбаМ! 4/30.1 1.2015 за учебния план. Заповед Мз РД 09-
11 11/1540820161“. на министъра на образованието и науката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92
ал. 2 от зпуо, чл. 14, ал. 6 от НаредбаМе 4/30.11.2015 аа учебния
план.



17щита,-„(тт ”Картов”
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УТВЪРЖДАВАМ: .

(Рилки такт)

УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За “да или

Учебна година: 2020/202| година
Форми на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

апиепедагогическия съвет - протокол М.! .И/ Д, ЕУ

утвърден със заповед на директора



Учебни жични-|

Начален етап
7

Ша клас

34
* да:-де.: А „ зпдишителииучебни ч-спве

!. х Ч1 ННИ ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
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Годишш брод
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>
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". ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време. неучебните дни и ваканциите се определят със

заповед на Министьра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба М? 4 от 30.11.2015 г.

ум е рачработеи за дневна форма на обучение и в него еа включени още:

]. Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона ги

училищното и предучитищиото обрщавлкие, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредба М 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение На 1 кьм
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и

спот , ООП, се включва и по един учебен час за организиране и
привеждане на спортни дейности чрез следните видове спор/г: спортни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 (УГ

Наредба на 4601 | .2015 за учебния ппан. Заповед лв РД 09-
1111/15082016 г. на министъра на образованието и науката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92

ал, 2 от ЗПУО. чл. 14, ал. 6 от Наредба Мь- 4/30.1 1 .2015 за учебния
план.



„Митака?!”шап“
лдрег гр (афм, димящи. 4 а Ишщ уд. теди. ПоповЧ,

мм. ог/вгашв, :::/вит; „ми умната

УТВЪРЖДАВАМ

(Рика тикви)

УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За У": клас

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на
Хйгмес *: *

педагогическия съвет - протокол М.» [АД ду.

утвърден със заповед на директора



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
*. ЧЕ БНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап “1

им клас

731чебдчмПч1ш1” * 36

Рахде А - задължителни учебни часове

мимищети Седмичен брой Годишен брод

учебни часове учебни чипове

5 170

3
7
96 "

1455113 5, * 4 136

“1151179”. и ми? „ ми 1 34

1
7

63

2 54

гпя Г. „Е:?Ъвращание 2 "72

ФишкаЕшншЕхни ”7 1.5 54

Химия .1 има тц1Еначк0л11вш среда 1.5 54

„ , 1.5 54
7 **

Пижами, 15
>

54

"1351111." Ем 111Тедпьи=м Чества 1 за

“има 71 * шитнниси книга 2 72

1 (ЕЕ Щип „П # 305 71003 “

“ 7 7 * 7 Янини в - избиряемиучебни !псом
отнет ниши: 6511115 3 "103

1. Еми 1111116! *здрдвпп 2 71

„видиш.:
. 121111Дуридшюни мЪиБти 1 56

0611171 :. “рид.-„ А + ршш в 30 ” 1021)

„ Рнщел в - факулптиввв учебни числе 4
" ййннснщитЪрЪЛлсьнке за

>

раздал п

” гъбни. 1; „дини,. Нишел 1; + 30 1620

рими в



“. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Миниотьра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба М 4 от 31? 11.2015 г
уп е ревработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона за
училищната и предучилищното пбразлвлние, бл. 14, чл. 15 и чл. 17 на
НцредбиМ 4 от за,/ном г за учебния тим и ПриложениеМ! 1 към
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица. освен часовете по физическо възпитание и
спорт , ООП. се включва и по един учебен час за организиране и
провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: спортни
дейности съгласно ч.л. 92, ал. 1 т ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от
Наредба Кв 4/30.1 1 .2015 за учебния план. Заповед Ме РД 09-
1111/15.08.2016 г.на министъра на образованието и неукатв за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92
ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба М: 4/30.11.2015 за учебния
план.



27 (*УЙФшщТщштт"„ара: 517 ми, район/”Химик, и; ( Индия”,у.» тц и тши,
ми. :):/затва;лимит шиш младши

УТВЪРЖДАВАМ:

(Рилки Иван

УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

Зиим или - „Софтуернии хардуерни науки“

Учебна гадина: 2020/2021 година

Фирма на обучение: дневна

Организация на учебния лен: полудневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет - протокол М.?

утвърден със заповед на директора



УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
У Ч ЕН! [ИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

“На клас
71:31... седмици * 36

!

РаЕйч А - задължителни учебни часове
ГУЯСбнм/1;1:т1ш/»1Д *

Седмичен брой Годишен брой
, учебни часове учебни часове

“

ьмидцмн ..:..Лддешх на 4 144

мм,»; и; 4 144

ммм [им 7 “
3 ТБГ

Щ1134111011111Т1ех1шл0:пи 1 за “*
!

11„.„,.;„“„атм.. „Т Й
2 72

Честити. „мимика 1 ,то

Фиш-Лии * 7
1 36

ьио цчя1П1ш|11юобр1ппввнис 1,5 54

фиишииифрГиЪГт" 1.5 54 ***-
Йимимт им)":нищожна-насред! 1 36
Четишшй ” >

2 72 *

нуди *

(1.5 Т;
1 1110635(»?усиТ.п1ГщЕии1 0.5 18 1

Мич.-сиди.;ишишеЪ спирт 2 72

15 чоГц
миди. в- избираемиучеьии чнсвве

7 252

мин и „Г. гература 1 за 7
1

.и им . 1 36
*

. ми Ликоноиика 1 36
4.

>

2

5. 11н111БьизДшши технологии 1

в. 1111изрц1илипиьмпво 1 за
да...: „1115131 ;( + раздел в 3: "1352

Раздел в - .!кулптипии учебни цюве



”Максимален брой часове за
*

, рщдеп в р

”* общ.. за ряшеля А + рищел :; + 32 1152

Ъ ранен и
!

“. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебната време. неучебните дни и ваканциите се определят със

заповед на Министъра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от наредба/и 4 от 30.11.2015 г.

ум е разработен за дневна форма на обучение и в нето са включени още:

1, Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона за

училищната „ предучилищното пбразование, бл. 14, чл.
16 и чл. 17 на

Наредба/% 4 от 30 11.2015 г. за учебния план и Приложение М: 1 към

същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание
и

спорт , ооп, се включвв и по един учебен час за организиране и

провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт:
спортни

дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от

Наредба На 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед
Мз РД 09-

! 111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и неуката за

организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92

ал. 2 от ЗПУО. чл. 14, ал. 6 от Наредба Мн 4/30.11.2015 за учебния

план.

Орпинзяции:
Прием след уи клас, съгласно наредба на Министьра на образованието и

Науката и утвърден със заповед на началника на РУО.„



27сутиени-тт"”ММ“
едри гр. „фм, „насити-ь ж. к, ищци“, уд тщи Плш”1,

ш- 02/8241Х26:02/8244515 „мимитата

УТВЪРЖДАВАМ

(Рилкл Инн/иа

УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

;. 1х. клас „ „Софтуерни и харцусрии науки“

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на
ЗА”. 03 121). г. и е
К.../.И...

педагогическия съвет А протокол М.!

утвърден със заповед на директора К



УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБПИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

[Ха клас
*

х/Т1еб14чг;11>11111|йй 36 **” 7

151 ;лм А * задължителни учебни часове ,

шап/„типат, “ 7

Седмичен брой Годишен бриг
учебни часове учебни часове

!
ьПмм 5,111 11 1211131 ра 3 1013

4 144

2 " 32 **
3 1014

“

1 за“
!

4 144 *
1

1 и »ЛмцмГ ;: 2 52
! (15.1„1111 *

1 за
”

111111111,“ .19412111136 шие 2.5 96
*

и 151„„Ем 2,5 чи “

”ками . „ 1111-11311ЙЪУата„т 2.5 90 *
„

05 112
“

05 13

(шиш-..и 1.1»: 1141511“ и Шорт 2 72
%

7161111, „; * *

305 11:91;
*

" * йшдм :; -шбирммп учебни часове
Ядат. 1115115... рашг 1 в 1.5 54 1

," * "111 Е. „„да * “ 1 36
*

Титан о,5 115

1151161 ш .::.Тщ-МПШШ Б 31 1152 *й 7" “ ”Еп ми в - фякуттивци учкбпи часове
" *

зшщ не за , *#
йбйпт;;раПД;А+рищелБ+ 32 1152

!

рими в



", ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

графикът на учебното време. неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образованието и науката.

Броят на унебните седмици се определя от Наредба ]1/9 4 ит 30.11.2015 ?.

уп е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е рааработен съгласно бл. 94 на закона за
учшищното и предучилищнита пбразавание, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредба/Ма 4 от 30.11.2015 :. аа учебния план и Приложение Ма 1 към

същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица. освен часовете по физическо възпитание и

спорт - ооп, се включва и по един учебен час за организиране и

провеждане на спортни дейности чрез следните видовс спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от

НаредбаМ! 4/30.1 1.2015 за учебния плам. ЗаповедМ: РД 09-
1111/15.08.20|6 г. на министьра на образованието и неуката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92

ал. 2 от зпуо. чл. 14, ал. 6 от Наредба Ма 4/30.1 1.2015 аа учебния
план.

Организация:

Прием след ми клас, съгласно наредба на Министъра на образованието и

науката и утвърден със заповед на началника на РУО.

с този уп се дава възможност за надграждане на общообрааователнид
минимум по раздел А, като се използват часовете от раздел Б след подадени
заявления от родителите.



27 ”живеят-гепард:Клиши”
„рег гр Сафи, радия/тим. »; в ”Люлин", уд ими. Пиши,

ми. лимит, пг/вшш „мишилинга

УТБЪПКДАБАМ
(Ри/дка Ищи л]

УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

ъ Хя или: * прпфилирвипобразование (“ рашшреио итучянаие щ чужд щик

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: дневна

Ори анизация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на
10. г. и епепапл ическия еъвет - протокол Мз

утвърден със заповед на директора М



УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

УЧЕБПИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап .й
*” й „ й„21 Хаклав дйебишсщмндий 36 **
* 7 , 7 ядем А - задшителии учебни чипове

. дебит минеш, Седмичен брой Годишен брий

, учебни часове учебни часове ,
Шад х ра 3 4131:

пйски ( кик 2 72
2 72
2 72
0.5 7

18

3.5 126
2 5 „ 90
2 72
2 72” *
2 72 ,2 72 #0.5 111 т0.5 18 #2 7.3.

*
26.5 954

Риздел Б - избирцмиучьбш ч-ши
5 5 191

,
3 108

3,111 ммм ,
2 72

# 11.11 11 05 18

1с,1()бпм ш раят-:| А + рими 32 1152

„ , Ра 1115]! в - ф-кулптивии учкбви чясппе

сми-н (той част": за
119 1 ” , , . , ,.!
общ.. ::. рамщп А + рпдел в + 32 1152

Д„Р.“ " В

". ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ!



Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба на 4 от 30.11.2015 г.

уп е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона за
училищното и предучилищното образование. бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредба Ма 4 от 30.11.2015 г. за учебни Ман и ПриложениеМ 1 към
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица освен часовете по физическо възпитание и
спорт , ООП, се включва и по един учебен час за организиране и
провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92. ал. | от ЗПУО, чл. 14 ал. 3 т. 7 и ал. 5 от
Наредба ”9 4/30.1 1.2015 за учебния план, Заповед Мз РД 09-
1 1 1 1/15.ов.201б г. на министъра на образованието и неуката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмина включва и по един час на класа съгласно чл. 92
ал. 2 от 3г1У0.чл. 14, ал. 6 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния
план.

Организация:

Прием след уп клас, съгласно наредба на Министъра на образованието и

науката и утвърден със заповед на началника на РУО.

С този УП ос дава възможност за надтраищанена общообразователния
минимум по раздел А, като се използват часовете от раздел 1; след подадени
зад впения от родителите.



„при Др.(ь>фия,райои жили./к ». унции,» им крими,
тел. иг/ашш. итн им: има „шиш д

УТВЪРЖДАВАМ:

(Ршлкп Иванаки)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
;: Х|а клас - "риф .шраип обратими: с разширеноизучаване на чужд език

Учебна година: 2020/2021 година

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на



1.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

Гимназиален етап

ХГа клас

Учебни седмици 36

Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой Гадишен брой

учебни часове учебни членки
Български език и лигершура 3 1011

Английски език 2 72

Руски език “ *
2 72

Миземззика 2 72

Гражданско образование 1 за

Физическо възпитание и спорт 2 72

Общо !: раздшд 12 432

Раздел 1; - избираеми учебни чинове

Успю обшу Мане

Общ брой имане за раздел в 20 720

1. Английски език 1110

- Уто общуваш 1 36

. Писмени общуване 1 36

. ьчикм чрез лизерзнури 1 36

. *Култура и междукултурма 1 36
комуиикаиии

. беабенши на писмения 1 36
превод ш и на китийски
шик

% :. Руеки език

Писмено ебщуииие

. Основи из превода



- Култураииеждунунгурна
*

1 36
коиуникання

- бенани на превода 1 36

„(*Биолагин и щращю 1110

абршнанне
- Кнегката елементарна 2 72

биологична единица

, Мнпгоклвтьчндорганизация : 72
на биологичните сист=ми

, Екологичнишчки 1 зь

4. Истрия и цивилизация 1311

. пнишиинетитунии
*

2* ** # 71

- к ураинуионнеет 1
* *

36

- Чоиекиобшестнн 1 за

- Траиийекатанунтура 1
* * за

Раздел в , фикултяпхвии учвбии ч-сове
Максимален бройшеае на
раздел в
Общо за решена А + ряцел в + 32 *

1152 1

ратнен в

". ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се енреденнт със
заповед на Министъра на ебразоаанието и науките.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба ми 4 от 30.11.2015 е
УП е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени още:



1. Училищният учебен план е разработен съгласно 611. 94 на Закона :ш
училищното и предучилищнати абразивинив, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредба м: 4 от 30.11.2015 а. за учебния план и ПриложениеМ.- 1 към
същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовепе по физическо възпитание и
спорт , ооп, се включва и по един учебен час за организиране и
провеждане на спортни дейности чреч следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чп. 92. ал. | ог ЗПУО. чл. 14 а1.3 т. 7 и ал. 5 от
Наредба Кв 4/30.1 1.2015 за учебния план, Заповед Мз РД 09“
1111/15.08.201 е 1. на министъра на образованието и неуката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3 Всяка учебна седмица включва и по един час на маса съгласно чл. 92
ет. 2 от зпуо, чл. 14, ал. 6 от НаредбаМз 4/30111015 на учебния
план.

Организация:

Прием след 1111 клас, съгласно наредба на Министъра на образованието и
науката и утвърден със заповед на началника на руо.
с този уп се дава възможнос! за надграждане на обшообразователнил
минимум по раздел А. като се използват часовете от рачдеп Б след подадени
заямения от родителите.


