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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 15 от 

07.07.2022г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол № 3  от 

11.07.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД 08-1056 от 22.08.2022 година 

и заповед на директора № РД 08-1066  от 26.08.2022 година
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Прогимназиален етап 

VIб клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 5,5 187 

Чужд език – английски и руски 3 102 

Математика 5 170 

Компютърно моделиране и 

информационни технологии 
1,5 51 

История и цивилизации 2 68 

География и икономика 2 68 

Човекът и природата 2,5 85 

Музика 2 68 

Изобразително изкуство 2 68 

Технологии и предприемачество 1,5 51 

Физическо възпитание и спорт 2,5 85 

Общо за раздел А 29,5 1003 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

Български език и литература 1 34 

Математика 1 34 

История и цивилизации 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1088 

Други учебни часове 

Час на класа, в т. ч. обучение по БДП 1 34 

Спортни дейности – футбол и волейбол 1 34 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищно и 

училищно образование, чл. 14, чл.16, чл.17 и Приложение №1 към чл.12, ал.2, т. 1 на 

Наредба №4  от 2015г. за учебния план.  

 

2. Всяка учебна седмица включва по един учебен Час на класа, извън часовете, 

определени с раздели А, Б и В, който се използва за последователно развитие на класа, 

за патриотично възпитание, за обучение по БДП и за изграждане на граждански 

компетентности, включително за ученическо самоуправление, съгласно чл. 92, ал. 2 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

3. За организиране и провеждане на Спортни дейности за всяка учебна седмица се 

включва по един учебен час, който е извън, определените в раздели А, Б и В, съгласно 

чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния 

план, Заповед № РД 09-1111 / 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката 

за организиране и провеждане на спортни дейности. По решение на педагогическия 

съвет на училището – Протокол № 15 от 07.07.2022г за учебната 2022/2023 година са 

определени футбол и волейбол.  

 

4. В часовете по Чужд език продължава обучението по избрания чужд език – английски 

или руски език в групи, сформирани от паралелките на класа. 

 

5. Целодневната организация на учебния ден ще се провежда съгласно чл.20, ал.1 от 

Наредба за организацията на дейностите в училищното образование, а именно 

учебните часове от седмичното разписание в самостоятелен блок до обяд, а 

дейностите по самоподготовка, дейности по интереси и организиран отдих и 

физическа активност – след обяд. 

 

6. Часовете от Раздел Б - ИУЧ са съобразени с желанието на учениците, отразено в 

подадените декларации от  техните родители. 

 

7. Часове от Раздел В - ФУЧ не са разпределени за учебната 2022/2023 година. 

 

 


