
55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ЛЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

(пълно наименование на училището, населено място)

УТВЪРЖДАВАМ: .

ТАНЯ ПАНЧЕВА/
(име, фамилия, подпис на

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 4а 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 Йо. / ЯК22 , съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол ММ #8... / ЛСие утвърден със заповед на
директора М 2727-4797 / 12.49 2088,
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УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ

/ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

34Учебни седмици

Учебни предмети
Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

Общо за раздел А

Български език и литература 7 238

Немски език 3 102

Математика 4 136

Компютърно моделиране
1 34

Човекът и обществото 1 34

Човекът и природата 2 68

1,5 51

Музика

15 51

Изобразително изкуство

1 34
Технологии и предприемачество

2,5 85
Физическо възпитание и спорт

24,5 833

Раздел
Общ брой часове за раздел Б

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел В

1. Немски език 1 34

2. Български език и литература 1 34

2. Математика 0,5 17

27 918

1

МИ

Общо заразделА + ра

НА



/
+“

у

"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. Т от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Тиал. 5 от Наредба Ме

на министъра на
4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме

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.
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55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

(пълно наименование на училището, населено мМяс: по,

УТВЪРЖДАВАМ: ......
ТАНЯ ПАНЧЕВА
(име, фамилия, подпис на дур

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 46 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.Я--. / 1545. , съгласуван е с обществения съвет към

училището - протокол Ме8... / /К25сие утвърден със заповед на

директора М.2#07/-9 1542058

стр. 1



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕеУчебни седмици

Начален етап

Седмичен брой|Годишен брой

Учебни предмети учебни часове учебни часове

Български език и литература

Немски език
Математика

Компютърно моделиране

Човекът и обществотоеееЧовекът и природатаПОвекъТеееМузика

Изобразително изкуство

Технологии и предприемачество

Физическо възпитание и спорт

24,5 833

Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

1. Немски език

2 Български език и литература
1

2 Математика
0,5

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел в

стр. 2
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„Й п. пОЯСНИиТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

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

предучилиацното образование, чл. 14, чл. 16ичл. 17 на Наредба Л9 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. Тиал. 5 от Наредба ММ

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме
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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.
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55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

(пълно наименование на училишето, населено

УТВЪРЖДАВАМ: ......
ТАНЯ ПАНЧЕВА
(име, фамилия, подпис на д

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 4в 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 Ме УИ /9022 , съгласуван е с обществения съвет към

училището - протокол Ме Се / #4сие утвърден със заповед на

директора МДЯ0/-19 1559ва

стр. 1



/

/ УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

/УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап

34
Учебни седмици

Седмичен брой|Годишен брой

Учебни предмети учебни часове учебни часове

Български език и литература
7 71 238

Английски език
3 102

Математика
4 136

Компютърно моделиране
1 34

34
Човекът и обществото

1

Човекът и природата
2

1,5

1,5

Изобразително изкуство
1 34

Технологии и предприемачество

2,5 85

Физическо възпитание и спорт

24,5 833

Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

|- 1. Английски език
1 34

2. Български език и литература
1 34

2. Математика
0,5 17 8
27 918

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел в 4



/

ЛА. 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 30.1 1.2015 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: подвижниигри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Тиал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме 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. бот Наредба Ме 4/30.1 1.2015 за учебния план.
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55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ И

(пълно наименование на училището, на

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 4г 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 „2. / 829. съгласуван е с обществения съвет към

училището - протокол Ме оо / #к49. сие утвърден със заповед на

директора ММ ##0/-7 / 1545 в0858г

стр. 1



1 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

г
|

Начален етап

Учебни седмици

Годишен брой

Учебни предмети
”

учебни часове учебни часове

Български език и литература
7 7 238

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

1,5 51

Изобразително изкуство
1 34

Технологии и предприемачество

2,5 85

Физическо възпитание и спорт

24,5 833

Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език
1 34

2. Български език и литература
1 34

2. Математика 0,5 17

27 918

Общо за раздел А + раздел Б

4 136
Максимален брой часове за раздел

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 Ле 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. Тиал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме
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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

стр. 3



55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

ТАНЯ ПАНЧЕВА
(име, фамилия, подпис на

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 4д 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 ЛИ2 / 7549, съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол МФ #6... / #4... ие утвърден със заповед на
директора М4#02/-79 /4579.20дг

стр. 1
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4 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

/ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
/ Начален етап 1

34
Учебни седмици

Седмичен брой |
Годишен брой

Учебни предмети учебни часове учебни часове

Български език и литература
7 ” 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
1,5 51

Изобразително изкуство
1 34

Технологии и предприемачество

2,5 85

Физическо възпитание и спорт

24,5 833

Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

Г 1. Английски език
ГП 1 34

2 Български език и литература
1 34

2. Математика
0,5 17

27 918

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел В 4 136

Общо за раздел

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: подвижниигри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Тиал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме

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.
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СОФИЯ
(пълно наименование на училището, населено л ясто) таЕК Е -бе,

УТВЪРЖДАВАМ: ......
ТАНЯ ПАНЧЕВА
(име, фамилия, подпис на д

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 4е 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 #7... / (1609. съгласуван е с обществения съвет към

училището - протокол Ме ба |9пие утвърден със заповед на

директора Ме 0#0/:7 / 5772026

стр. 1



Т УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап

Учебни седмици

Седмичен брой|Годишен брой

Учебни предмети учебни часове учебни часове

Български език и литература
7 -

238

Английски език
3 102

Математика
4 136

Компютърно моделиране
1 34

Човекът и обществото
1 34

Човекът и природата
2 68

15 51

Музика

:
15 51

Изобразително изкуство
1 34

Технологии и предприемачество

2,5 85

Физическо възпитание и спорт

24,5 833

Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език
1 34

2 Български език и литература
1 34

2. Математика 0,5 17 |27 918

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел в

стр. 2



//
ЛД 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 ЛМ 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.

стр. 3



55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ
соФИЯ

УТВЪРЖДАВАМ: ........
ТАНЯ ПАНЧЕВА
(име, фамилия, подпис на дире

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 4ж 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 „Лй.. / 649. , съгласуван е с обществения съвет към

училището - протокол Мо Во167сие утвърден със заповед на

директора М#90/-47 /2709.80846

стр. 1



// УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

г Начален етап

Учебни седмици 34

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

Български език и литература 7 - 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

1,5 51

Изобразително изкуство

1 34
Технологии и предприемачество

2,5 85
Физическо възпитание и спорт

24,5 833
Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език
1 34

2. Български език и литература 1 34

2. Математика 0,5 17

27 918
Общоза раздел А + раздел Б

стр. 2



П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно Чл. 94, на Закона за учитацното и

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба Ле 4 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. Тиал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед МФ | 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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.
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