
55СРЕДНОУ

УТВЪРЖДАВАМ: .......
ТАНЯ ПАНЧЕВА

(име, фамилия, подпис на директора

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Г.а клас

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

Училищният уч бен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -

протокол Ме :
: е с обществения съвет към

училището - протокол зе и е утвърден със заповед на
директора М #20/-17 14



1 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ГОДИШЕН БРОЙ

Начален етап

Га клас
Учебни седмици

Учебни предмети "Седмичен брой

32-+1#

Годишен брой
учебни часове|учебни часове

Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

7 224Български език и литература

4 128Математика

1 32Родинознание

2 64Музнка

2 64Изобразително изкуство

1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

19 608

1. Немски език 3 96

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел В

22 704

НА
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П. ПОЯСНИТЕЛНИ 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 Ло 4 от 30.11.2015 г. за

учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т Ти ал.

5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме а
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. бот Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например,
една учебна седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното
време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни
дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.
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(име, фамилия, подпис на дир

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 1,6 клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол МФ.1 съгласуван ес обществения съвет къмучилището - протокол м Гие утвърден със заповед на
директора Ме #2 /
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- УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕД МИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НАУЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап ПО

Га клас
Учебни седмици 32+1#

Седмичен бр Годишен бройУчебни предмети
-учебни часове|учебни часове

7 224Български език и литература

4 128Математика

1 32Родинознание

2 64Музика
.

2 64Изобразително изкуство

1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

, 19 608Общоза раздел А

| з. 96Общ брой часове за раздел Б

1. Немски език 3 96
2 704Общо за раздел А + раздел Б 2
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П. ПОЯСНИТЕЛНИ 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 Ло 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. Ти ал.

5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме

Юи
ИТдефна

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. бот Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например,
една учебна седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното
време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни
дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 1.в клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -протокол М то) иа съгласуван е с обществения съвет къмучилището - п Ой #..

и е утвърден със заповед надиректора Ме #4

стр. 1



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

Начален етап

Га клас
Учебни седмици 32+1#

Седмичен брой|Годишен брой
Учебни предмети

учебни часове|учебни часове
7 224

Български език и литература

4 128
Математика

1 32
Родинознание

2 64
Музика

2 64
Изобразително изкуство

1 32
Технологии и предприемачество

: 2 64
Физическо възпитание и спорт

19 608
Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език 3 96
22 704

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел в
|

4 128

стр. 2



П. ПОЯСНИТЕЛНИ 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 Ло 4 от 30.11.2015 г. за

учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. Т от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Ти ал.

5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме

ПОаИИя
Елена

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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например,
една учебна седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното
време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни
дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.
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УТВЪРЖДАВАМ:....
ТАНЯ ПАНЧЕВА

(име, фамилия, подпис на дирек

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Г.г клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -протокол ММ. ПИЙ /училището - протокол м
директора Ме ##07-79 1;
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11 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Га клас
Учебни седмици

Учебни предмети Седмичен брой
учебни часове

32+1#

Годишен брой
учебни часове

Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

7 224Български език и литература

4 128Математика

1 32Родинознание

2: 2 64Музика

2 64Изобразително изкуство

1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

19 в08

96

1. Английски език 96

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел В

704

128

стр. 2



П. ПОЯСНИТЕЛНИ 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 Ло 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение ЖМе 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Ти ал.

5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме

ПоИАевана

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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например,

една учебна седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното

време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни
дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.
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УТВЪРЖДАВАМ: "ТуТАНЯ ПАНЧЕВА|/“

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Гд клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол МУ 0Й / ЯЯ е с обществения съвет към
училището - протокол ЗМ 5 и е утвърден със заповед на
директора Ме 2907-9  /55а9 20

стр. 1



- УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Га клас
Учебни седмици 32+1“

Седмичен брой|Годишен броУчебни предмети
учебни часове|учебни часове

7 224Български език и литература

4 128Математика

1 32Родинознание

. 2 64Музика

2 64Изобразително изкуство

1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

19 608Общо за раздел А

4 3 96Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език : 3 96
22 704Общо за раздел А + раздел Б

а 128

стр. 2



П. ПОЯСНИТЕЛНИ 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 ЛФ6 4 от 30.11.2015 г. за

учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. Уи ал.

5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме

подаваИтрета уана

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. бот Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например,
една учебна седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното
време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни
дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.
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УТВЪРЖДАВАМ: /МЖ(
ТАНЯ ПАНЧЕВА

и оиме, фамилия, подпис надиректарфи печат на

уй
тиЩе)РС /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Г.е клас

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

Училищният учебен плане приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол МФ.

. а

училището - протокол ММ

директора Ме ##04-27

нес обществения съвет към
„и е утвърден със заповед на

стр. 1



Г.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

Начален етап

Га клас
Учебни седмици 3241“

Учебни предмети
Седмичен брой Годишен брой
учебни часове|учебни часове

Общо за раздел А

7 224
Български език и литература

4 128Математика

1 32
Родинознание

" 2 64
Музика

2 64
Изобразително изкуство

. 1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

19 608

Общо за раздел А + раздел Б

3 96Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език 3 96
22 704

Максимален брой часове за раздел В 1287

стр. 2



П. ПОЯСНИТЕЛНИ 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 ЛФ + от 30.11.2015 г. за

учебния план и Приложение Же 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Ти ал.

5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Мепокакава
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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4. Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например,

една учебна седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното

време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни

дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.
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55 СРЕДНОУЧИ.

УТВЪРЖДАВАМ:......(|ТАНЯ ПАНЧЕВА/1
(име, фамилия, подпис на дир тора

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за .ж клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол МФ СУ/уоК09 съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол Мо СОЛТ 9ие утвърден със заповед на
директора М##0/-4915

стр. 1



УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Га клас

Учебни седмици 32+1“

Ни а 3 :

Седмичен брой|Годишен брой
Учебни предмети учебни часове|учебни часове

7 224
Български език и литература

4 128
Математика

1 32
Родинознание

" 2 64
Музика

2 64
Изобразително изкуство

.
1 32

Технологии и предприемачество

2 64
Физическо възпитание и спорт

19 608
Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език , 3 96

22? 704
Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел в 7
4 128

стр. 2



П. ПОЯСНИТЕЛНИ 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 ЛФ 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Ти ал.

5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме плаваниявуарена

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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например,
една учебна седмица в края на учебните занятия) или в няколко дни в рамките на учебното
време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни институции, за спортни
дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата.
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