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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за  всяка учебна година до завършване на  етапа  от степен на образование 

по  Наредба № 6/28.05.2001 г. за разпределението на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и 

степени на образование 

 

учебна 2017-2018г- ІІІ, ІV и VІІ клас 

                                                                   І. График на учебното време за учебната 2017/2018 г. 

 

 



 

 

  



 

 

ІІ. Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време- за ІІІ, ІV и VІІ клас 

        

       

№ КУЛТУРНО - ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОСНОВНА       

 ОБЛАСТИ      

  класове   общо класове  общо   

 класове І------- ІІІ ІV ІІІ- ІV V VІІ V - VІІ ІІІ, ІV, VІІ 
 

 

 учебни седмици 31 32 32  34 34    

 учебни предмети          

А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)          

1. Българси език и литература    448   170            618  

 Българси език и литература 217 224 224 448 170 170            618  

  7 7 7  5 5    

2. Чужди езици    192  102 294 294  

 І Чужд език  Английски език  96 96 192 119 102 294 294  

   3 3  3,5 3    

 ІІ Чужд език          

3. Математика, информатика и          

 информационни технологии    240             170 410 410  

 Математика 124 112 128 240 136 136 376 376  

  4 3,5 4  4 4    

 Информационни технологии     34 34 34             34  

      1 1    

4. Обществени науки и          

 гражданско образование    80   102 182  

 Човекът и обществото  48 32 80    80  

   1,5 1       

 История и цивилизация     68 51 51 51  



      2 1,5    

 География и икономика     51 51 51 51  

      1,5 1,5    

5. Природни науки и екология    112  170 170 282  

 Околен свят    32    32  

     1      

 Човекът и природата  32 48 80 85   80  

   1 1,5  2,5     

 Биология и здравно      68 68 68  

 образование      2    

           

 Физика и астрономия      51 51 51  

       1,5    

 Химия и опазване на      51              51 51  

 околната среда      1,5    

6. Изкуства    208               187 395  

 Музика 62 48 48 96 51 51 51            147  

  2 1,5 1,5  1,5 1,5    

 Изобразително изкуство 62 64 48 112 68 51 51 147  

  2 2 1,5  2 1,5    

7. Бит и технологии                 64                 85 149  

 Домашен бит и техника 31 32 32              64    64  

  1 1 1       

 Домашна техника и      51  51 51  

 икономика     1,5     

 Технологии      34 34 34  

       1    

8. Физическа култура и спорт              160   228 228  

 Физическо възпитание и спорт 62 80 80             160 85 68 228 228  

  2 2,5 2,5  2,5 2    

 ОБЩО за ЗП 589 736 736 1616 918 918 2558          2558  

  19 23 23  27 27    

           

Б. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО - ИЗБИРАЕМА 93 64 64 128 102 102 102 230  

 ПОДГОТОВКА ( ЗИП ) 3 2 2  3 3    



1. Български език и литература 31 32 32 64 34 34 98 98  

  1 1 1  1 1    

2. Математика 31 32 32 64 34 34 98 98  

  1 1 1  1 1    

3. Английски език 31    34 34 34 34  

  1    1 1    

 ОБЩО за ЗП + ЗИП 682 800 800 1744 1020 1020 2660          2788  

  22 25 25  30 30    

В. СВОБОДНО-ИЗБИРАЕМА 124 128 128 384 136 136 408 792  
 ПОДГОТОВКА ( СИП ) 4 4 4  4 4    
           

 СИП Религия- сб група І, ІІ, ІІІ, ІV-1 ч   31 32 32 32   - 32  
 седмично- нач етап 1 1 1   -    

 ОБЩО ЗА ЗП+ЗИП+СИП 682 864 864 2128 1020 1056 2660 2820  
  22 25 25  30 30    

           
           
           
           
           
           
        --   
           
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

           
           



ІІІ. Описание на организацията на обучение 

Училищният учебен план за учебната 2017/2018 г. е  разработен  въз основа на  учебен план - Наредба № 6/28.05.2001 г. за 

разпределението на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. 

Разпределя   учебните предмети  и часове  от ЗИП и СИП за целия етап на обучение , съобразно интересите на учениците  и 

възможностите на училището.  

Задължителноизбираемата подготовка се реализира по класовете, както следва: 

клас  задължителноизбираема подготовка по учебен предмет 

ІІІ клас БЕЛ, Математика 

ІV клас БЕЛ, Математика 

VІІ клас БЕЛ, Математика, Английски език 

      

 

  3.1. Задължителни часове извън учебния план: 

3.1.1. Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" се включва и 

по един час, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито в съответствие с чл. 16, ал. 5 от 

ЗСООМУП, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката, съгласно  утвърден от директора график . 

               ІІІ клас- спортни игри                      

               ІV клас-спортни игри                   

               VІІ клас- волейбол 

 

 

3.1.2. Час на класа –  по 1 час седмично и 1 час допълнителен на класа-  за консултации, съгласно утвърден от директора график . 



 3.1.3. Безопасност на движението – изучава се в час на класа, а именно: 

            

            І клас – 16 часа годишно /І срок - 8 ч., ІІ срок – 8 ч./; съгласно утвърден от директора график 
              ІІ и ІІІ клас – 8 часа годишно: / І срок – 4 часа , ІІ срок – 4 часа/; съгласно утвърден от директора график  
              ІV, V, VІ, VІІ,  клас - по 6 ч. годишно / І срок – 3 ч. и ІІ срок – 3 часа/,  съгласно утвърден от директора график 
 

      3.2. Организацията на учебното време :  

               Начало на учебните занятия – 8.00 часа.  Голямото междучасие е с продължителност 20 минути и е между втория и 

третия час. 

              Учебните часове по задължителна подготовка и задължително избираема подготовка се провеждат до обяд, съобразно 

седмичното разписание на часовете по класове. За учениците, участващи в ЦОУП , след провеждането на  задължителните 

учебни часове до обяд се реализира обедно хранене, активен отдих и спорт, самоподготовки и дейности по интереси. Часовете 

по целодневна организация  по график приключват в 17,10 часа. Отпътува се към населените места с училищни автобуси, под 

ръководството на придружаващи лица, определени със заповед на директора. 

           За пътуващите ученици като уважително се признава  отсъствието  от последното занимание по интереси по причина , 

че пътуването  до дома  трябва да се извърши в светлата част на денонощието и придвижването до домовете на учениците 

трябва да не води до рискове за безопасността. 

      3.3. Организацията на учебния ден е:  целодневна организация на обучение.  

        Училището е средищно и осигурява транспорт, обедно хранене в училищен стол и целодневно обучение на  21 пътуващи ученици от  

пет  населени места . 

Целодневната организация на учебния ден се организира по Вариант 2 – в самостоятелен блок на часовете от раздел А и раздел 

Б, а след обяд се провеждат часовете за:  

 

 организиран отдих и спорт – 10 часа; 

 самоподготовка – 10 часа; 

 занимания по интереси – 10 часа; 

Сформирани са две  сборни полуинтернатни групи : една сборна ПИГ за І - ІІІ клас и една сборна ПИГ за ІV - VІІІ клас. 



  

Времетраене  и  дейности    в ПИГ № 1 

 

                                                          1. Организиране на обедно хранене на учениците …………..  12:20 – 12:55 
                                                          2. Дейности по Организиран отдих и физическа активност  13:10 – 13:45 
                                                          3. Дейности по Самоподготовка ………………………………………..  14:00 - 14:35 
                                                          4. Дейности по Самоподготовка…………………………………………  14:50 - 15:25 
                                                          5. Занимания по интереси          ………………………………………….   15:40 - 16:15 
                                                          6. Занимания по интереси            …………………………………………. 16:30 - 17:10 
 

Времетраене и   дейности      в ПИГ № 2 

                                                        1. Организиране на обедно хранене на учениците               ...12:25 - 13:05 
                                                       2. Дейности по Организиран отдих и физическа активност  …13:15 - 13:55 
                                                        /Занимания по интереси 
                                                       3. Дейности по Самоподготовка …………………………………………...14:00 - 14:40 
                                                       4. Дейности по Самоподготовка   …………………………………………..14:50 - 15:30 
                                                       5. Дейности по Самоподготовка …………………………………………… 15:40 - 16:20 
                                                       6. Занимания по интереси             ……………………………………………16:30 - 17:10 

 
 
 
По утвърден график, след задължителните учебни занятия,  всеки учител  провежда ежеседмични  консултации по 
преподавания  предмет.  
 
 

 

 



Училищният учебен план е приет на ПС  с Решение № 8.3 от  Протокол № 7/ 02.09.2016г. 

 

 ІІІ. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ 

Училищните учебни планове за учебната 2017/2018 г. са разработени  въз основа на  ЗСООМУП и в съответствие с чл. 5 на 

Наредба № 6/28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и 

степени на образование за І-VІІІ клас. 

1. Задължителни часове извън учебния план: 

1.1.Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове по учебния предмет "Физическо възпитание и спорт" се включва и 

по един час, който се използва за организиране и провеждане на спортни дейности и на открито в съответствие с чл. 16, ал. 5 от 

ЗСООМУП-  Заповед № РД 09-1038 / 27.07.2004 г и съгласно Заповед № РД 10-552 / 07.09.2017г на директора на училището 

1.2. Час на класа –  по 1 час седмично и 1 час допълнителен на класа - за консултации, съгласно Заповед № РД 10-553 / 07.09.2017г  

на директора на училището  

       1.3. БДП се реализира на основание Заповед № РД 09-1289/31.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката, с която е 

утвърдена Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движението 

по пътищата в системата на предучилищното и училищното образование и Приложение № 5 към чл. 11, ал. 3 от Наредба № 13 от 

21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. Брой часове: -  8 часа за трети клас и 6 часа  за  

четвърти и  седми  клас, съгласно Заповед № РД 10-554 / 7.09.2017г   на директора на училището 



      В училището  са изготвени графици за провеждане на  допълнителния ча по физическо възпитание и спорт, ЧК и допълнителния 

час на класа  за консултации с ученици и родители и работа с документация и БДП. 

2. Организацията на учебното време 

 2.1. Учебното съдържание и учебните програми по учебни предмети са в съответствие с ДОИ. 

  2.2. Часовете по задължително избираема подготовка и свободно избираема подготовка са съобразени с желанията на учениците 

и възможностите на училището.  

  2.3. По СИП  учениците са организирани както следва: 

 СИП  Религия - Християнство- 1 брой групи от класовете от 1 до 4 

  2.4. В целодневната организация на учебния ден учениците са разпределени в две сборни  полуинтернатни групи- ПИГ № 1 от 1 до 3 клас и 

ПИГ № 2 от 4 до 8 клас. 

3. Организацията на учебния ден  е: 

Форма на обучение – дневна. 

3.1. Целодневна от І до VІІ клас. 

Учебният процес се осъществява от 8,00 часа до 16,30 часа, след което се реализира превозването на ученици от средищното 

училище до населените места. Продължителността на учебните часове е за ІІ и ІІІ клас  е 40 минути, в VІІ клас е 45 минути. През 

настоящата година броят на паралелките е по една маломерна за всеки клас- 3,4 ,7. 

За реализирането на часовете в 7 клас  по ИЦ, ГИ, БЗО е избран вариант- престуктуриране на учебното съдържание. 

Училищният учебен план е приет на ПС с Решение № 6.т.3, Протокол № 8 от 07.09.2017 г. 

 

Елка Такова 

Директор ОУ 



 
 

 

 


