ПЪРВО ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“
гр. Костинброд, общ. Костинброд, обл. Софийска
ул. „Стара планина” №1, тел: 0721 / 66 111, 66 112

УТВЪРЖДАВАМ:
/ Д. Борисова – Милутинович/

на ПДГ - IV възрастова група
съгласно чл.94 от ЗПУО и чл.24, ал. 2 Наредба № 5 от 03.06.2016 г. за
предучилищното образование
/Обн. ДВ. бр.46 от 17.06.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.72 от 31.08.2018 г., доп. ДВ. бр.72 от
13.09.2019 г., изм. ДВ. бр.77 от 1.09.2020г., изм. и доп. ДВ. бр.85 от 2.10.2020 г., доп.
ДВ. бр.95 от 6.11.2020 г., изм. и доп. ДВ. бр.75 от 10.09.2021 г., изм. и доп. ДВ. бр.12 от
11.02.2022 г./

Учебна 2022/ 2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна
Училищният учебен план е приет на заседание на
Педагогически съвет с протокол №11/06.07.2022 год., актуализиран
на ПС - протокол № 12/02.09.2022 год. и съгласуван с Обществения
съвет към училището и е утвърден със заповед на директора

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Предучилищна група
Учебни седмици

32

Раздел А - задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
педагогически
ситуации
3
Образователно направление
Български език и литература
Образователно направление
Математика
3
Образователно направление
Околен свят
Образователно направление
Музика
Образователно направление
Изобразително изкуство
Образователно направление
Конструиране и технологии
Образователно направление
Физическа култура и спорт
ОБЩО за раздел А

Допълнителен брой
педагогически ситуации
2
2

2

2

2

1

2

0

2

0

3

0

17

7

Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

0

0

Общо за раздел А + раздел Б

17

7

Раздел В – факултативни учебни часове
1
Общ брой часове за раздел В
1
ФУЧ Английски език

0

Общо за раздел А + раздел Б +

7

18

0

раздел В
І. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година: 15.09.2022 година.
ПДГ

І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 14 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график със зап.№ РД 09- 4066/30.08.2022 год.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и
чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към
същата Наредба /изм. и доп. в ДВ бр. 69 от 26.08.2022г./ и е в сила за приетите в
ПДГ за учебната 2022/2023 г.
2.Организация на обучението – полудневна.
2.1. Учебният ден започва в 8.00 часа и продължава по следния график:
1 час 8.00 – 8.30
2 час 8.50 – 9.20
Голямо междучасие – 25 мин.
3 час 9.50 – 10.20
4 час 10.40 – 11.00
5 час 11.20 – 11.40
6 час 12.00 – 12.20
7 час 12.35 – 13.00
3. В часовете по Направление „ Околен свят” са включени часовете по БДП.
4. Факултативни учебни часове – Английски език – 1 час

Директор: .........................
/Даниела Борисова – Милутинович/

на 1 клас
съгласно чл.94 на ЗПУО
и чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план
/ Приложение № 1 към същата Наредба/
/Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г., изм. и доп. ДВ.
бр.75 от 10 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ.
бр.69 от 26 Август 2022г./

Учебна 2022/ 2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна
Училищният учебен план е приет на заседание на
Педагогически съвет с протокол №11/06.07.2022 год., актуализиран
на ПС - протокол № 12/02.09.2022 год. и съгласуван с Обществения
съвет към училището и е утвърден със заповед на директора

Начален етап
1 клас
32

Учебни седмици
Раздел А - задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
7
Български език и литература

Годишен брой учебни
часове
224

Математика

4

128

Родинознание

1

32

Музика

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

ОБЩО за раздел А

19

608

Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Информационни технологии

1

32

3. Математика

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

Раздел В – факултативни учебни часове
1. Английски език

1

32

2. Унгарски език

1
2

32

24

768

Общ брой часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б +
раздел В
І.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

І. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година: 15.09.2022 година.
І клас

І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 14 учебни седмици

64

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график със зап.№ РД 09- 4066/30.08.2022 год.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и чл.17
на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата
Наредба /изм. и доп. в ДВ бр. 69 от 26.08.2022г./ и е в сила за приетите в І клас за
учебната 2022/2023 г.
2.Организация на обучението.
2.1. Избираеми учебни часове са:
 Математика – 1 час
 Български език и литература -1 час
 Информационни технологии – 1 час
2.2. Факултативни учебни часове:
 Английски език – 1 час
 Унгарски език – 1 час
3. Всяка учебна седмица включва по един Час на класа, съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО и
чл.14 , ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния . Учениците от І клас
задължително изучават в Час на класа правилата за движение по пътищата, съгласно
проект на МОН на учебни програми за всеки клас - 1 клас – 9 часа.
4. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ООП, се
провежда допълнителен час за спортни дейности – Подвижни игри, съгласно чл.92, ал.1
от ЗПУО, чл.14, ал.3 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план, Заповед №
РД09-1111/15.08.2016 год. на Министъра на образованието и науката и провеждане на
спортни дейности на открито.
5. Консултации с ученици – 1 час седмично по график
6. Консултации с родители – 1 час седмично по график
6.Целодневна форма на обучение.
ЦДО / Самоподготовка – 3 часа, Занимания по интереси – 1 час, Организиран
отдих и спорт – 2 часа във ІІ-ра смяна – съгласно инструкция на МОН за
провеждане на целодневна организация на учебния ден в І – ІV клас.
Директор: ………………
/Д. Борисова – Милутинович/

на 2 клас
съгласно чл.94 на ЗПУО
и чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план
/ Приложение № 1 към същата Наредба/
/Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г., изм. и доп. ДВ.
бр.75 от 10 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ.
бр.69 от 26 Август 2022г./

Учебна 2022/ 2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на
Педагогически съвет с протокол №11/06.07.2022 год., актуализиран
на ПС - протокол № 12/02.09.2022 год. и съгласуван с Обществения
съвет към училището и е утвърден със заповед на директора

Начален етап
2 клас
32

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
7
Български език и литература
Английски език

Годишен брой учебни
часове
224

2

64

3.5

112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

1.5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

ОБЩО за раздел А

20

640

Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

3

96

Математика

Изобразително изкуство

1. Информационни технологии

1

32

2.Български език и литература

1

32

3. Математика

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

Раздел В – факултативни учебни часове
Общ брой часове за раздел В
1
1. Унгарски език
Общо за раздел А + раздел Б +

24

32
768

раздел В

І.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
І. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година: 15.09.2022 година.
ІІ клас

І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 14 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график със зап.№ РД 09- 4066/30.08.2022 год.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и чл.17
на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата
Наредба /изм. и доп. в ДВ бр. 69 от 26.08.2022г./ и е в сила за приетите във ІІ клас
през учебната 2022/2023 г.
2.Организация на обучението.
2.1. Избираеми учебни часове са:
 Математика – 1 час
 Български език и литература -1 час
 Информационни технологии – 1 час
2.3. Факултативни учебни часове:
 Унгарски език – 1 час
3. Всяка учебна седмица включва по един Час на класа, съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО и
чл.14 , ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния . Учениците от ІІ клас
задължително изучават в Час на класа правилата за движение по пътищата, съгласно
проект на МОН на учебни програми за всеки клас - 2 клас – 6 часа.
4. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ООП, се
провежда допълнителен час за спортни дейности – Подвижни игри, съгласно чл.92, ал.1

от ЗПУО, чл.14, ал.3 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план, Заповед №
РД09-1111/15.08.2016 год. на Министъра на образованието и науката и провеждане на
спортни дейности на открито.
5. Консултации с ученици – 1 час седмично по график
6. Консултации с родители – 1 час седмично по график
6.Целодневна форма на обучение.
ЦДО / Самоподготовка – 3 часа, Занимания по интереси – 1 час, Организиран
отдих и спорт – 2 часа във ІІ-ра смяна – съгласно инструкция на МОН за
провеждане на целодневна организация на учебния ден в І – ІV клас.
Директор: ………………
/Д. Борисова – Милутинович/

на 3 клас
съгласно чл.94 на ЗПУО
и чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план
/ Приложение № 1 към същата Наредба/
/Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г., изм. и доп. ДВ.
бр.75 от 10 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ.
бр.69 от 26 Август 2022г./

Учебна 2022/ 2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна
Училищният учебен план е приет на заседание на
Педагогически съвет с протокол №11/06.07.2022 год., актуализиран
на ПС - протокол № 12/02.09.2022 год. и съгласуван с Обществения
съвет към училището и е утвърден със заповед на директора
Начален етап
Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове

3 клас
32

Седмичен брой
учебни часове
7

Годишен брой учебни
часове
224

3

96

3.5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

Човекът и природата

1

32

1.5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2.5

80

ОБЩО за раздел А

24.5

784

Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

2.5

80

1. Български език и литература

1

32

2. Информационни технологии

0.5

16

3. Математика

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

27

864

Учебни предмети
Български език и литература
Английски език
Математика

Музика

Раздел В – факултативни учебни часове
1
Общ брой часове за раздел В
1
1.Унгарски език
Общо за раздел А + раздел Б +

28

раздел В

І.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
І. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година: 15.09.2022 година.
ІІІ клас

І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 14 учебни седмици

32
32
896

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график със зап.№ РД 09- 4066/30.08.2022 год.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и чл.17
на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата
Наредба /изм. и доп. в ДВ бр. 69 от 26.08.2022г./ и е в сила за приетите в ІІІ клас през
учебната 2022/2023 г.
2.Организация на обучението.
2.1. Избираеми учебни часове са:
 Математика – 1 час
 Български език и литература -1 час
 Информационни технологии – 0.5 час
2.4. Факултативни учебни часове:
 Унгарски език – 1 час
3. Всяка учебна седмица включва по един Час на класа, съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО и
чл.14 , ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния . Учениците от ІІІ клас
задължително изучават в Час на класа правилата за движение по пътищата, съгласно
проект на МОН на учебни програми за всеки клас - 3 клас – 6 часа.
4. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ООП, се
провежда допълнителен час за спортни дейности – Мини баскетбол, съгласно чл.92,
ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план,
Заповед № РД09-1111/15.08.2016 год. на Министъра на образованието и науката и
провеждане на спортни дейности на открито.
5. Консултации с ученици – 1 час седмично по график
6. Консултации с родители – 1 час седмично по график
6.Целодневна форма на обучение.
ЦДО / Самоподготовка – 3 часа, Занимания по интереси – 1 час, Организиран
отдих и спорт – 2 часа във ІІ-ра смяна – съгласно инструкция на МОН за
провеждане на целодневна организация на учебния ден в І – ІV клас.
Директор: ………………
/Д. Борисова – Милутинович/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
на 4 клас

съгласно чл.94 на ЗПУО
и чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план
/ Приложение № 1 към същата Наредба/
/Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г., изм. и доп. ДВ.
бр.75 от 10 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ.
бр.69 от 26 Август 2022г./

Учебна 2022/ 2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на
Педагогически съвет с протокол №11/06.07.2022 год., актуализиран
на ПС - протокол № 12/02.09.2022 год. и съгласуван с Обществения
съвет към училището и е утвърден със заповед на директора

Начален етап
4 клас
34

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
7
Български език и литература

Годишен брой учебни
часове
238

Английски език

3

102

Математика

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

1.5

51

Музика

Изобразително изкуство

1.5

51

1

34

Физическо възпитание и спорт

2.5

85

ОБЩО за раздел А

24.5

833

Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

2.5

85

1. Български език и литература
1. Информационни технологии
2. Изобразително изкуство

1
1
0.5

34
34
17

Общо за раздел А + раздел Б

27

918

Технологии и предприемачество

Раздел В – факултативни учебни часове
3
Общ брой часове за раздел В

102

1. Унгарски език

2

68

2. Гражданско образование

1

34

30

1020

Общо за раздел А + раздел Б +
раздел В

І.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
І. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година: 15.09.2022 година.
IV клас

І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график със зап.№ РД 09- 4066/30.08.2022 год.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и чл.17
на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата
Наредба /изм. и доп. в ДВ бр. 69 от 26.08.2022г./ и е в сила за приетите в IV клас през
учебната 2022/2023 г.
2.Организация на обучението.
2.1. Избираеми учебни часове са:
 Български език и литература -1 час
 Информационни технологии – 1 час
 Изобразително изкуство – 0.5 час
2.5. Факултативни учебни часове:
 Унгарски език – 2 часа

 Гражданско образование – 1 час
3. Всяка учебна седмица включва по един Час на класа, съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО и
чл.14 , ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния . Учениците от IV клас
задължително изучават в Час на класа правилата за движение по пътищата,
съгласно проект на МОН на учебни програми за всеки клас - IV клас – 6 часа.
4. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ООП, се
провежда допълнителен час за спортни дейности – Мини баскетбол, съгласно чл.92,
ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план,
Заповед № РД09-1111/15.08.2016 год. на Министъра на образованието и науката и
провеждане на спортни дейности на открито.
5. Консултации с ученици – 1 час седмично по график
6. Консултации с родители – 1 час седмично по график
6.Целодневна форма на обучение.
ЦДО / Самоподготовка – 3 часа, Занимания по интереси – 1 час, Организиран
отдих и спорт – 2 часа във ІІ-ра смяна – съгласно инструкция на МОН за
провеждане на целодневна организация на учебния ден в І – ІV клас.

Директор: ………………
/Д. Борисова – Милутинович/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
на 5 клас
съгласно чл.94 на ЗПУО
и чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план
/ Приложение № 1 към същата Наредба/
/Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г., изм. и доп. ДВ.
бр.75 от 10 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ.
бр.69 от 26 Август 2022г./

Учебна 2022/ 2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна
Училищният учебен план е приет на заседание на
Педагогически съвет с протокол №11/06.07.2022 год., актуализиран
на ПС - протокол № 12/02.09.2022 год. и съгласуван с Обществения
съвет към училището и е утвърден със заповед на директора

Прогимназиален етап
Учебни седмици
Раздел А - задължителни учебни часове
Седмичен
Учебни предмети
брой учебни
часове
Български език и литература
5.5
Английски език
3
Математика
5
Компютърно моделиране и
1.5
информационни технологии
История и цивилизация
2
География и икономика
2
Човекът и природата
2.5
Музика
2
Изобразително изкуство
2

5 клас
34
Годишен брой учебни
часове
187
102
170
51
68
68
85
68
68

Технологии и предприемачество

1.5

51

Физическо възпитание и спорт

2.5

85

ОБЩО за раздел А
Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

29.5

1003

2.5

85

1. Български език и литература

1

34

2. Математика

1

34

0.5

17

3. Информационни технологии

Общо за раздел А + раздел Б
32
Раздел В – факултативни учебни часове
Общ брой часове за раздел В
1
1. Гражданско образование
1
Общо за раздел А + раздел Б +
33
раздел В
І.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

1088
34
34
1122

І. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година: 15.09.2022 година.
V клас

І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график със зап.№ РД 09- 4066/30.08.2022 год.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и чл.17
на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата
Наредба /изм. и доп. в ДВ бр. 69 от 26.08.2022г./ и е в сила за приетите в V клас през
учебната 2022/2023 г.
2.Организация на обучението.
2.1. Избираеми учебни часове са:
 Български език и литература -1 час
 Математика – 1 час
 Информационни технологии – 0.5 час
2.6. Факултативни учебни часове:
 Гражданско образование – 1 час /сборна група/
3. Всяка учебна седмица включва по един Час на класа, съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО и
чл.14 , ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния . Учениците от V клас
задължително изучават в Час на класа правилата за движение по пътищата,
съгласно проект на МОН на учебни програми за всеки клас - V клас – 5 часа.
4. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ООП, се
провежда допълнителен час за спортни дейности – Мини волейбол, съгласно чл.92, ал.1
от ЗПУО, чл.14, ал.3 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план, Заповед №
РД09-1111/15.08.2016 год. на Министъра на образованието и науката и провеждане на
спортни дейности на открито.
5. Консултации с ученици – 1 час седмично по график
6. Консултации с родители – 1 час седмично по график
6.Целодневна форма на обучение / V и VІ клас - сборна група/ .
ЦДО / Самоподготовка – 3 часа, Организиран отдих и спорт, осигурени 30 мин.
преди започване на възпитателните дейности в ЦДО – съгласно инструкция на
МОН за провеждане на целодневна организация на учебния ден.
Директор: ………………
/Д. Борисова – Милутинович/

на 6 клас
съгласно чл.94 на ЗПУО
и чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план
/ Приложение № 1 към същата Наредба/
/Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г., изм. и доп. ДВ.
бр.75 от 10 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ.
бр.69 от 26 Август 2022г./

Учебна 2022/ 2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна
Училищният учебен план е приет на заседание на
Педагогически съвет с протокол №11/06.07.2022 год., актуализиран
на ПС - протокол № 12/02.09.2022 год. и съгласуван с Обществения
съвет към училището и е утвърден със заповед на директора
Прогимназиален етап
6 клас
34

Учебни седмици
Раздел А - задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
5.5
Български език и литература

Годишен брой учебни
часове
187

Чужд език – Английски език

3

102

Математика

5

170

1.5

51

История и цивилизации

2

68

География и икономика

2

68

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт
ОБЩО за раздел А

2,5
29.5

85
1003

Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1.Български език и литература

1

34

2. Математика

1

34

Информационни технологии

Човекът и природата

3. Информационни технологии
Общо за раздел А + раздел Б

0.5
32

17
1088

Раздел В – факултативни учебни часове
1
Общ брой часове за раздел В

34

1. Гражданско образование

1

34

33

1122

Общо за раздел А + раздел Б +
раздел В

І.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
І. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 година: 15.09.2022 година.
VІ клас

І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 16 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график със зап.№ РД 09- 4066/30.08.2022 год.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и чл.17
на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата
Наредба /изм. и доп. в ДВ бр. 69 от 26.08.2022г./ и е в сила за приетите в VІ клас
през учебната 2022/2023 г.
2.Организация на обучението.
2.1. Избираеми учебни часове са:
 Български език и литература -1 час
 Математика – 1 час
 Информационни технологии – 0.5 час
2.7. Факултативни учебни часове:
 Гражданско образование – 1 час /сборна група/
3. Всяка учебна седмица включва по един Час на класа, съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО и
чл.14 , ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния . Учениците от VІ клас
задължително изучават в Час на класа правилата за движение по пътищата, съгласно
проект на МОН на учебни програми за всеки клас - VІ клас – 5 часа.
4. Всяка учебна седмица, освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ООП, се
провежда допълнителен час за спортни дейности – Мини волейбол, съгласно чл.92, ал.1
от ЗПУО, чл.14, ал.3 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план, Заповед №
РД09-1111/15.08.2016 год. на Министъра на образованието и науката и провеждане на
спортни дейности на открито.
5. Консултации с ученици – 1 час седмично по график
6. Консултации с родители – 1 час седмично по график
6.Целодневна форма на обучение / V и VІ клас - сборна група/ .
ЦДО / Самоподготовка – 3 часа, Организиран отдих и спорт, осигурени 30 мин.
преди започване на възпитателните дейности в ЦДО – съгласно инструкция на
МОН за провеждане на целодневна организация на учебния ден.

Директор: ………………
/Д. Борисова – Милутинович/

на 7 клас
съгласно чл.94 на ЗПУО
и чл.14, чл.16 и чл.17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план
/ Приложение № 1 към същата Наредба/
/Обн. ДВ. бр.94 от 4 Декември 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г., изм. и доп. ДВ.
бр.75 от 10 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ. бр.80 от 24 Септември 2021г., изм. и доп. ДВ.
бр.69 от 26 Август 2022г./

Учебна 2022/ 2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на
Педагогически съвет с протокол №11/06.07.2022 год., актуализиран
на ПС - протокол № 12/02.09.2022 год. и съгласуван с Обществения
съвет към училището и е утвърден със заповед на директора
Прогимназиален етап
7 клас
36

Учебни седмици
Раздел А - задължителни учебни часове

Годишен брой учебни часове

Български език и литература

Седмичен брой
учебни часове
5

Чужд език – Английски език

3

108

Математика

5

180

Информационни технологии

1

36

Учебни предмети

180

История и цивилизации

2

72

География и икономика

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

1.5

54

Химия и опазване на околната среда
Музика

1.5
1.5

54
54

Изобразително изкуство

1.5

54

Технологии и предприемачество

1

36

Физическо възпитание и спорт
ОБЩО за раздел А

2
29

72
1044

2.5

90

1. Български език и литература

1

36

2.Математика
3. Информационни технологии

1
0.5

36
18

Общо за раздел А + раздел Б

31.5

1134

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове
Общ брой часове за раздел В
1. Гражданско образование
Общо за раздел А+ раздел Б +

1
1

36

32.5

1170

36

раздел В

І.ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
І. НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА: 15.09.2022 година.
VІІ клас

І срок – 18 учебни седмици
ІІ срок – 18 учебни седмици

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от Министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график със зап.№ РД 09- 4066/30.08.2022 год.
ІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и чл.17

на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата
Наредба /изм. и доп. в ДВ бр. 69 от 26.08.2022г./ и е в сила за приетите в VІІ клас през
учебната 2022/2023 г.
2.Организация на обучението.
2.1. Избираеми учебни часове са:
 Български език и литература -1 час
 Математика – 1 час
 Информационни технологии – 0.5 час
2.2. Факултативни учебни часове:
 Гражданско образование – 1 час /сборна група/
3.Всяка учебна седмица включва по един Час на класа, съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО и
чл.14 , ал.6 от Наредба №4 от 30.11.2015г. за учебния . Учениците от V клас
задължително изучават в Час на класа правилата за движение по пътищата,
съгласно проект на МОН на учебни програми за всеки клас - V клас – 5 часа.
4. Освен часовете по Физическо възпитание и спорт - ООП, всяка седмица се провежда
допълнителен час за спортни дейности – Мини волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО,
чл.14, ал.3 и ал.5 от Наредба № 4/30.11.2015 год. за учебния план, Заповед № РД091111/15.08.2016 год. на Министъра на образованието и науката и провеждане на
спортни дейности на открито.
5. Консултации с ученици – 1 час седмично по график
6. Консултации с родители – 1 час седмично по график
Директор: ………………
/Д. Борисова – Милутинович/

