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№12/09.09.2020г., съгласуван с Обществения съвет към училище и е утвърден със заповед  

на  директора №1103/11.09.2020г.
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Начален етап 

ІIІ Б клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 
1 32 

 

Музика 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. Математика 1 32 

3. Английски език 0,5 16 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 864 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 0 0 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 
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ІІ. 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 № 4 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

 

2. Учебните предмети от Раздел А със седмичен брой часове – различен от цяло число 

през първи и втори срок на учебната година ще се изучават както следва: 

 

    Учебен предмет  

ЗУЧ 

 

УС-І 

срок 

Бр.часо 

ве 

седмич 

но 

 

УС-ІІ 

срок 

Бр. 

часове 

седмично 

Год. 

бр. 

часо 

ве 

Математика ЗУЧ 18 4 14 3 114 

Музика ЗУЧ 18 2 14 1 50 

Физическо възпитание и спорт ЗУЧ 18 2 14 3 78 

 

3. Учебният предмет от Раздел Б със седмичен брой часове – различен от цяло число 

през първи и втори срок на учебната година ще се изучава както следва: 

 

    Учебен предмет  

ИУЧ 

 

УС-І 

срок 

Бр.часо 

ве 

седмич 

но 

 

УС-ІІ 

срок 

Бр. 

часове 

седмично 

Год. 

бр. 

часо 

ве 

Английски език ИУЧ 18 0 14 1 14 

 

4. 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: лека атлетика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и 

ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед №РД 09-1111/15.08.2016 г. 

на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности и решение на ПС. 

 

5. Всяка учебна седмица включва и по един  учебен час - час на класа съгласно чл. 92, 

ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

 

6. Организацията на учебния ден е целодневна: 

 преди обяд от пет до шест  часа от Раздел А/ЗУЧ/ и Раздел Б /ИУЧ/(часът на 

класа и учебният час за спортни дейности се  включват в седмичното разписание 

на учебните занятия извън броя на задължителните учебни часове); 

 след обяд: Дейности в ЦОУД: 

                        - самоподготовка-2 часа; 

                        - организиран отдих и физическа активност-2 часа; 

                        - занимания по интереси-2 часа. 

В ЦОУД  участват учениците от IIІ Б клас, за които са подадени заявления от 

родителите /настойниците. 

 

7.От 01.06.2021 г. до 07.06.2021 г. учебното време в дневна форма  на обучение за 

учениците от IIІ Б клас  включва пет дни за проектни и творчески дейности, съгласно 
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чл.3, ал.3 Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 от 2016 г. за 

организация на дейностите в училищното образование. 

8. Неучебни дни за учебната 2020/2021 година: 

19.05.2021 г.                                                   ДЗИ по БЕЛ; 

21.05.2021 г.                                                   втори ДЗИ; 

25.05.2021 г.                                                   неучебен, но присъствен ден за училищни,   

просветни и културни дейности; 

Съгласно заповед №РД09-2118/28.08.2020г. на Красимир Вълчев – министър на 

образованието и науката;        

 11.05.2021 г.                                                     патронен празник на училището. 

 9. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в архива на училището. 

 

 


