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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 10/10.09.2020  

год., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 9/10.09.2020 год.  и е утвърден 

със заповед на директора № РД-07-768/10.09.2020 год. 

Училищният учебен план се прилага за учебната 2020/2021 година за учениците в „IV a“ клас и 

съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети. 

 
 

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

 

 

 
№ 

 
Учебни предмети 

 Начален етап 

 IV a клас  

Седмичен брой часове 
Годишен 

брой 

часове 

I учебен срок 
II учебен 

срок 
Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 16 34 

1 2 3 4 5 

I.Раздел А – задължителни учебни часове 

1. Български  език  и  литература 7 7 238 

2. Чужд  език/I ЧЕ 3 3 102 

3. Математика 4 4 136 

4. Компютърно  моделиране 1 1 34 

5. Човекът и обществото 1 1 34 

6. Човекът  и  природата 2 2 68 

7.  Музика 1,5 1,5 51 

8. Изобразително изкуство 1,5 1,5 51 

9. Технологии и предприемачество 1 1 34 

10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А 24,5 24,5 833 

II.Раздел Б – избираеми учебни часове 

1. Български език и литература 1,5 1,5 51 

2. Математика 1 1 34 

 Общо за раздел Б 2,5 2,5 85 

 Общо за раздел А + Б 27 27 918 

III.Раздел В – факултативни учебни часове 

1.  0 0 0 

 Общо за раздел В 0 0 0 

 
Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 

27 27 918 

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ 
на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план 

1. 
Модул за осъществяване на спортни 

Дейности – Лека  атлетика 

1 1 34 

2. Час на класа 1 1 34 

 
 
 
 

 



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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба. 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 

учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – лека атлетика, съгласно чл. 92, 

ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 

0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на 

спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 

Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в  двора на 

училището или във физкултурния салон, извън  останалите учебните часове. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един  час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, 

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 

разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. 

4. Eдна  учебна  седмица  след  приключването  на  учебната  година да  се  отдели  за  дейности,  

свързани с  проекти,  творчество,  екипна  работа  за  посещения  на  културни  институции,  за  

екскурзии  с  учебна  цел и зелени  училища. /Наредба  за  изменение  и  допълнение  на  Наредба  

№ 4 от  30.11.2015 год. за  учебния  план/ 

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 година, съгласно член 

16, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 



 


