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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Вн |: клас

Учебна година: 2021/2022 шлина

Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна

Училищнияп учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвег - протокол Мз .

утвърден със заповед на директора

!. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИ1ЦЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ



Начален етап

1.3 клас

АУчебни седмици 32

Раздел А - задължителни учебни часове

! Учедди предмети Седмичен брой Годишни брой

учебни чишве учебни часове

Бшгарски език и литература
”*

7 224

ййлтвмшика 4 123

Родиношшше *
| *

32

Мутил 3 64

"Изобразително изкуство 2 64

Техншюти и предприемането | 32

Фишчвско възпитание и шиш 2 64

Общи !: рашел А 19 608

Раздел :; * избираеми учебни часов:

Общ брой часове 3.1 рахел !;
* * з 96

1. Български счик и литература 1 32

* 2. млчеиачика | 32

3? Английски език 1 35

Общо “ рашел А + раздел Е 22
*

704

Рашеагв - факултативни учебни чипове

Максимален брой часове за

ради 13

Общо на раздела А + рищш Б 22 704
+ раздел в



||. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време. неучебните дни и ваканциите се определят със
затювед на Министъра на пбрашвапигто и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Нарвдбимо 4 от 30.11.2015 [,
ум е разработен за дневна форма на обучение и в него са включени оше:

: Училищният учебен план е разработен съгласно 6.1. 94 на Закона За
училищното „ предучшищюто образование, бл. 14. ни. на и ни. 17 на
Наредба М! 4 от 30 11.2015 .: на учебния юли и ПриложениеМ: 1 към
същата Наредба

54 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. н.п. | и ЗПУО. ЧЛ 14 8113137 И ал. 5 от
Наредба М) 4/30.|1.2015 за учебния план. Заповед М,- РД 09-
1111/15082016 г.на министъра на образованието и неуката за
оршпизиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласни чл. 92
ал. 2 от ЗПУО, чл. 14. ал. 6 от НаредбаМ) 4/30.11.2015 за учебния
план.

4 в настоящата уп се предвижда една учебна седмица за проектни и

творчески дейности.



имитации-шшини”

УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За им има

Учебна година: 2021/2022 година

Форма на обучение: дневна
Организация на учебния Ден: целодневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет - протокол М» „“./.. г. и е

утвърден със заповед на директора Кв



/ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

Начален етап
На клас

Учебни седмици 32

Раздел А - задължиплииучебни часове
Учебни предмети Седмичен брой Гадишен брой

учебни часове учебни часове
Бил арски език и литература 7 ” *

224

Чужд език 2 64
“Математика 3.5 | 12

околен сайт 1 32

Музика 2 64

Изобршгето изкуство 15 43

Тсхнояшии и предпрйемачество | 32

Физическо възпитание и спот 2 64

Общо 32 ршш А 10 640

Раздел :; - ихбираеми учебни часове
Общ брпй Кшсовс ш разсл :; 3 %

Г Български език и литература 1 32

2. Мшсматика ,
1 * 12

3. Ашлийски ** 1 32

общо “ ради А + ршш :; 22 736

гщш в * факултативни ум.-„Таба:
Максимален брой часов: за

раздел на

Общо за раздела А + рида: :; + 22 736

паднал в



". ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време. неучебнитедни и ваканциите се определят със
заповед на Министъра на обршованието и науката.

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

уп е разработен аа Дневна форма на обучение и в него са включени още:

] Училищния г учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Зцкаид за
училищната и предучилищното образование. бл. 14. чл. 16 и чл. 17 на
Наредба М? 4 от 30.11.20/5 ви учебния тим и Приложение не 1 към
същата Наредба.

5.1 Всяка учебна седмина, освен часовете по физическо възпитание и

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

провеждане на спортни дейности чрев следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от зпуо. чл. 14 ал. 3 г. 7 и 8.1.5 от
Наредба Мзшол 1. 015 ва учебния план, заповед Ме РД 09.
1 11 1/15.оз.2о1о г. на министъра на образованието и неуката ча
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92
ал 2 ст ЗПУО, чл. 14, ап. 6 от НаредбаМ: 4/30.1 1.2015 за учебния
план.

4. В настоящата УП се предвижда една учебнв седмица за проектни и

творчески дейности.
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УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За 1“: клас

Учебна година: 2021/2022 година

Форма на обучснис: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план с пприет на заседание на

педагогическия съвет - протоколЛ
утвърден със заповед на дирекюра Мз



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕНБРОЙ НА
учввнитв ЧАСОВЕ

* *

Начален етап
Ша клас

Учебни седмици 32

Рпдел А - задължителни учебни часове
* Учебни предмети Седмичен брои Годишен брой

учебни часове учебни читав

лимити.”; „ * 7 224

чужд език 3 95 *
Матсчшикя 3.5 : |2

Коиштрио монтиране | 32

Човекът и природата | 32

Човек и обшесшо 2 64.

Музика * * * * ** ***15- 48

Ишбрази [един изкуство 2 64

Технологии и предприемачество [ 32

Физическа нмнишние и спорт 2.5 хо

Общо 12 рящш А 245 784 *
Раздел :; - напираеми учебни часове

Общ брой пасив: ча рачсл в 2.5
* но

1. Български език и пикратура "| 32

2. Чшск и общесгнп 1 32

3 Английски език 05 16

Общо за ряши А + ряшел :; 17 т* тази в * фякултятивпи учебни иисиие

Максимален брой часопс за

раздел В

Общо тя ритми А + раздел :; + 27 864

„или и



/
". ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време. исучсбнихедни и ваканциите се опрецелят със
тапоаед на Министьра на образованието и науката.

Броят на учебните седмици се определя от Наредба/14 4 от 30 11 2015

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

1 Училипшият учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона за
увитищното „ предучшшцноти обризонанив, бл. 14, чл. 16 и чл. 17 на
Наредба М: 4 от 30 11 2015 : ш учибния плик 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 та прганиаиране и
провеждане на спортни дейности чрет следните видове спорт: спортни
дейности съгласно чл. 92, ал. 1 от зпуо. чл. 14 ач. 3 т. 7 и ал. 5 от
Наредба не 4/30.1 1.2015 тв учебния план, Заповед Мо РД 09-
1111/15082016 г. на министъра на обратоваиието и неуката за
органитиране 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 НаредбаКв 4/30.11.2015 за учебния
план.

4 Е настоящатаУП се предвижда една учебна седмица за проектни и

творчески дейности.
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УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За |Уи клак-

Учебна година: 2021/2022 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: пепелневна

Училищният учебен план е пприег на заседание на

педагогическия съвст- протокол М.» / „г.ие
утвърден със шповеп на директора



!. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕШИЦЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
учввнитв ЧАСОВЕ

* *
Начален етап

7

На клас
Учебни седмици 34

“
Раздел А - тапължителииучебни часове

Учебни предмети Седмичен брой Годишен брой
%

учебни часове учебни чаша-е
Бьлшрски език и литература 7 238
йЧужц език * Английски език 3

*
102

Машмшика 4 136

Компюгьрно мацепирапс 1 54

Човекът и обществото 1 34
Човекьп и природата 2 68
Музика 15 51

*иУюбратитсшю и ккуство
*

1.5 51

Тсхншоти и предприемачество 1 34

Фи кическс въшишнис и спорт 2.5 85

Общо :: рящит А 245 833

Раздел :; - избираеми учебни часова
общ брой чщте за рази в 1.5 115

1. Английски шик 15 51

:. Мдтемцгика . 1 734

Общи „. ратпвп А + рпдел в 27 * й918
%

Раши в - фикушативии учебни чяспве
Максимален брой идеш та

рашел в

1

Български език и ли1сра1ура 1 34

Общо ш решил А + раздел в + 17 952

рящел 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/ха 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 Заки-ш :ш

училищната „ предучшищнпто образование. бл. 14. чл. 16 и чл. 17 на
Наредба да 4 от 30 и 2015 : за учебния там и Приложение М.- 1 към
същата Наредба.

54 Вси ка 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
НаредбаМ 4/30.1 | .2015 38 учебния план, Заповед МЕ РД 09.
1111/15.08.20|6 г. на мииистьра на образованието и неуката за
органичиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класи съгласно чл. 92
ап. 2 от ЗПУО. чл. 14. ал. 6 от Наредба Ми 4/30.|1.2015*3а учебния
план.
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УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За Уа клас

Учебна година: 2021/2022 година
Фарма на обучение: дневна
Орканизация на учебния Ден: целоднсвна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет * протокол Л"!

/*твъ ден със заповед на пи екто :: М» ......./Р



учввни пгвдмвти, свдмичвн и годишни вгой НА
учввнитв ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап

Уз клас

Учебни седмици 34

Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой

учебни часови

Годишен брой

учебни часове

Бълшрюки език и ликршура 5
”

170

Чужд шик * Английски език ** 3 103

Математика 4.5 153

Йнформационни шхнозюгии 1.5 51

История и цивилизации 1 2 621

Геш рафия и иканамики “ 1.5 51

Човекът и природата
:

2.5 х5

Мухикц ; 61:

Изобразителни има-ню 1 2 614Ш нреднрисмнишин 1 1.5
* * *

51

Фи ми:-син нъзпиинис и спорт 2.5 35

Общо за раздел А 275 952

Рящел !; - избираемиучебни часов:
Общ бриг-Чаша за разсп в 2.5 115

Г Мапмагикд 1 14

1 Мокрафия * * * 1 * ЕГ
з доагкьт и природата 0.5 17

Общо за ряшвп А + раздЪн :; за 1037

шиш- в * факултативни учебни часове
ХМлксималеп брой чнсоае ча

раздел и

Общи ш рпшсл: А + раздел ;; + 311 1037

раздел и



. [ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛ ЕЖКИ

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 н.е 4 от 30.11.2015 ,в.

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

Училищният учебен план е разработен съгласно бл. 94 на Закона за
учитищнито и преду-шшщмота абрааииаиие, бл. 14, чл. 15 и чл. 17 на
Наредба ми 4 ти 31). 11 2015 шунвбния план и Приложение нв 1 към
с ьщатд Наредба.

. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо вьшитание и

спорт , ооп. се включва и по един учебен час аа 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
НаредбаМз 4/30.1 1.2015 тв учебния план, ”Заповед Мз РД 09-
1111/15.08.201в г. на министъра на образованието и неукатп ва

организиране и провеждане на спешни дейности.

Всяка учебна седмина включва и по един час на класа сьгпасно чл. 97.

ал. 2 от 311УО.-ш,14.ап.6 от НаредбаМз 4/30.1 1.2015 за учебния
план.
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УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

]: Ил и.т-

Учебна гадина: 2021/2022 година
Форми на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищнияг учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет - протокол М» :../.
утвърден със заповед на директора



|. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕНБРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиапенетап

Иа кпас

Учебни седмици 34

Раздел А * задьляйсителии учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой

учебни часове

Гадишен брой

учебни часове

Бшшрски език и литертура 5 170

Чумд език * Английски шик 3.5 119

Математика
*

4 136

Информационни твхнологии 1 34

История и ципипичцции 2 ех

1сографии и Икономика 15 51

ЧЪет и приролатц 2,5 35

Музика 2
* Йй" Евйу “ 7 *

Изобразително изкуство 2 вх

ТЕХНОЛОШИ и предприемачество 1.5 51

>Фйъич=ско въшитапие и спор: 2.5 115

Тишо за раци А 215 935

Ри171ел :; - избираеми учебни чяшве
Общ брой часове за рат Б 2.5 145

. Математика *
1 34

2. Човекъти природдта
*

1 34

3. Мучикд 0.5 17

Общо " раздел А + риЪш :: за 1020

1 Рав/ш: в * Факултативии учебни часпвс
Максимален брой часпие и
раздел в
опши “ разделя А + рщдел :; +

„им. в
30 1020



Н. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

Графикът на учебното време, неучебните дни и ваканциите се определят съсзаповед на Минисгьра на образованието и науката.
Броя т на учебните седиици се определя от Наредба ми 4 от 30, 1121115 3.
уп е разработен на дневна форма на обучение и в него са включени още:

1. Училищният учебен план е разработен сътласно бл. 94 на Закона тучишщноти „ предучшшцнито образование. бл. 14, чл. 16 и чл. 17 наНаредба М] 4 от 30 [1.2015 :. заучебния план и ПриложениеМе 1 къмсъщата Наредба.

24 Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и
спорт , 0011. се вклточна и по един учебен час за организиране ипровеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт.- спортнинеиности съгласно чл. 92, ал. 1 от зпуо, чл. 14 ал. 3 т. 7 и 815 отНаредба Неми 1.2015 За учебния план, Заппвед не РД 09-1111/1 5.08.2016 г. на министъра на образованието и неуката заорганизиране и провеждане на спортни дейности.

3, Всяка учебна седмица включва и по един час на тази съгласно чл. 92ал. 2 от ЗПУО. чл 14, ал. 6 от НаредбаМз 4/30.11.2015 ъв учебнияппан.
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Мтт („машинации.д „ми гпщл лиши

(„„ аз,/8244825 ш/хгтн итн! кил/[тати

УТВЪРЖДАПАМ: .

(Рилкл Иванаки) ,

УЧИАИЩЕН УЧЕБЕН ПААН

За УПИ клас

Учебна година: 2021/2022 година

Форма на обучение: дневна
Организация на учебния Ден: целодневна

Училищният учебен план е пприет на заседание на

педагогическия съвет * протокол К
утвърден със заповед на дирек-гора М :./....../



|. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназишнен етап
7Тип клас

Учебни седмици за

Раздел А - задължителни учебни часове
Учебни предмети Седмичен брой Годишен брои

учебни часове учебни чиспве
,

Български език и литертура 5 1110

Т-1уЗкд език Ани„им. език 5 1011

Математика 4 144

Информационни гехнологии 1 36

История и ни иилизации 2 72

География и икономика * 2 72

Биология и здравно нбршовапис : 72

Физикд и астрономия 1.5 54
*

Химия и оишиие на висшата среди 1.5 57:

1” Музикд ,
1.5 54

!

Ишбрази-шушо изкусни, 1.5 54

Технологии и предприемачество 1 36

Физическо възпитание и спорт
*

2 72

Общо за още.- А 23 1001;

Ридъл 1: , избираеми учебни идол-е
Общ брой часове за рдзел 1;

*
3 108

1. Гвпграфия „ икономика 1 36

2. Могеиазика 2 72

Общо за ряздел А + раздел :; 31 711716

Раздел в - фяку птивии учебни чвсове
Максимшен град часот: за *
раздел 1;

Общо за раздели А + раздел 5 + 31 1116

раздел в



". ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

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

Броят на учсбнте седмици се определя от Наредба м; 4 от 30.11.2015г
уп е разработен за диспиа форма на обучение и в него са включени още:

|. Училищният учебен план е ратработен съгласно бл. 94 на Заки/ш за
училищната и предучшиипюто образование, бл. 14. чл. 16 и чл. 17 на
Наредба м: 4 от 311 11 2015 г за учедлил план и ПриложениеНа 1 към
същата Нарсцба.

до Всяка учебна седмица. псвен часовете по физическо възпитание и
спорт * ооп. се включва и 110 един учебен час за ор1ани3иране 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 Мн 4/30.1 1.2015 за учебния ппан. Заловен Мз РД 09-
И | ]” 5.08.2016 г. на министъра на образованиетп и науката за
организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един чие „„ шаси съгласно чл. 92
ш1.2 пт зпуо, чл. 14, ал. 6 от НаредбаМз 4/зо.1 1.2015 за учебния
план.


