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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за I а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 
Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 
 

 

 
 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

І 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 

 

Математика 
4 128 

 

Околен свят 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
19 608 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 2 64 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 22 704 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  
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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. 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  следния вид 

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 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за I б клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 
Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

І 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 

 

Математика 
4 128 

 

Околен свят 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
19 608 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 2 64 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 22 704 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове.  

 
  



стр. 6 

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. 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  следния вид 

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 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за II а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 
Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 
 

 

 

 
 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІI 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 

 

Чужд език /английски език/ 
2 64 

Математика 
3.5 112 

 

Околен свят 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
1.5 48 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
20 640 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 2 64 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 23 736 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове.  
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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. 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  следния вид 

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 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за II б клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 
Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 
 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

ІI 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 

 

Чужд език /английски език/ 
2 64 

Математика 
3.5 112 

 

Околен свят 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
1.5 48 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
20 640 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 2 64 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 23 736 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове.  
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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. 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  следния вид 

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 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за III a клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 
Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Начален етап 

ІII 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 

 

Чужд език /английски и немски 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 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 29,5 864 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 29,5 864 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 
**Вписва се действителният общ брой часове.  
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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. 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  следния вид 

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 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за III б клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 
Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 
 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Начален етап 

ІII 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 

 

Чужд език /английски и немски 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 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 29,5 864 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 29,5 864 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове.  
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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. 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  следния вид 

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 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за IV а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 

Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна 

 
 

 
 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Начален етап 

ІV клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 238 

 

Чужд език /английски и немски език/ 
3 102 

Математика 
4 136 

 

Компютърно моделиране 
1 34 

 

Човекът и обществото 
1 34 

Човекът и природата 
2 68 

Музика 
1,5 51 

 

Изобразително изкуство 
1.5 51 

Технологии и предприемачество 
1 34 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
24,5 833 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. Български език и литература 1,5 51 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 27 918 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 27 918 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  
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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. 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  следния вид 

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 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за IV б клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 

Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна 

 
 
 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 
Начален етап 

ІV клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 238 

 

Чужд език /английски и немски език/ 
3 102 

Математика 
4 136 

 

Компютърно моделиране 
1 34 

 

Човекът и обществото 
1 34 

Човекът и природата 
2 68 

Музика 
1,5 51 

 

Изобразително изкуство 
1.5 51 

Технологии и предприемачество 
1 34 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
24,5 833 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. Български език и литература 1,5 51 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 27 918 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 27 918 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове.  
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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. 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  следния вид 

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 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за V а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 

Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

V клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 170 

 

Чужд език – английски, немски език 
3,5 119 

 

Математика 
4 136 

 

Информационни технологии 
1 34 

 

История и цивилизации 
2 68 

 

География и икономика 
1,5 51 

 

Човекът и природата 
2,5 85 

 

Музика 
2 68 

 

Изобразително изкуство 
2 68 

 

Технологии и предприемачество 
1,5 51 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
27,5 935 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. История и цивилизации 1 34 

2. География и икономика 1,5 51 

Общо за раздел А + раздел Б 
30 1020 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 30 1020 

 
 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 

 
 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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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 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  следния вид 

спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 се провежда по график, утвърден със заповед на директора за съответния 

учебен срок. 

 

5. Обучението по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с утвърденото 

седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за V б клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2020-2021 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 
 

 
 

 
 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

V клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 170 

 

Чужд език – /английски,  немски език/ 
3,5 119 

 

Математика 
4 136 

 

Информационни технологии 
1 34 

 

История и цивилизации 
2 68 

 

География и икономика 
1,5 51 

 

Човекът и природата 
2,5 85 

 

Музика 
2 68 

 

Изобразително изкуство 
2 68 

 

Технологии и предприемачество 
1,5 51 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
27,5 935 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. История и цивилизации 1 34 

2. География и икономика 1,5 51 

Общо за раздел А + раздел Б 
30 1020 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 30 1020 

 
 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 

 
 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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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 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  следния вид 

спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 се провежда по график, утвърден със заповед на директора за съответния 

учебен срок. 

 

5. Обучението по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с утвърденото 

седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VI а клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2020-2021 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 
 

 
 
 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

VI клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 170 

 

Чужд език – /английски, немски език/ 
3.5 119 

 

Математика 
4 136 

 

Информационни технологии 
1 34 

 

История и цивилизации 
2 68 

 

География и икономика 
1.5 51 

 

Човекът и природата 
2,5 85 

 

Музика 
2 68 

 

Изобразително изкуство 
2 68 

 

Технологии и предприемачество 
1,5 51 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
27,5 935 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. История и цивилизации 1 34 

2. География и икономика 1,5 51 

Общо за раздел А + раздел Б 
30 1020 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 30 1020 

 
*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 

 

 
 



стр. 33 

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 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  следния вид 

спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 се провежда по график, утвърден със заповед на директора за съответния 

учебен срок. 

 

5. Обучението по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с утвърденото 

седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VI б клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2020-2021 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 
 

 

 
 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

VI клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 170 

 

Чужд език – /английски, немски език/ 
3.5 119 

 

Математика 
4 136 

 

Информационни технологии 
1 34 

 

История и цивилизации 
2 68 

 

География и икономика 
1.5 51 

 

Човекът и природата 
2,5 85 

 

Музика 
2 68 

 

Изобразително изкуство 
2 68 

 

Технологии и предприемачество 
1,5 51 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
27,5 935 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. История и цивилизации 1 34 

2. География и икономика 1,5 51 

Общо за раздел А + раздел Б 
30 1020 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 30 1020 

 
*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване. 

**Вписва се действителният общ брой часове.  

 

 

 
 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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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 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  следния вид 

спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 се провежда по график, утвърден със заповед на директора за съответния 

учебен срок. 

 

5. Обучението по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с утвърденото 

седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VII а клас 
  

 

 

 

Учебна година: 2020-2021 

Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна 
 

 
 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

VII клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 180 

 

Чужд език – /английски, немски език/ 
3 108 

 

Математика 
4 144 

 

Информационни технологии 
1 36 

 

История и цивилизации 
2 72 

 

География и икономика 
2 72 

 

Биология и здравно образование 
2 72 

 

Физика и астрономия 
1,5 54 

 

Химия и опазване на околната среда 
1,5 54 

 

Музика 
1,5 54 

 

Изобразително изкуство 
1,5 54 

 

Технологии и предприемачество 
1 36 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 72 

 

Общо за раздел А 
28 1008 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 108 

 

1. История и цивилизации 1 36 

2. География и икономика 2 72 

Общо за раздел А + раздел Б 
31 1116 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 31 1116 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове.  

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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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 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  следния вид 

спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 се провежда по график, утвърден със заповед на директора за съответния 

учебен срок. 

 

5. Обучението по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с утвърденото 

седмично учебно разписание за срока. 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VII б клас 
  

 

 

 
Учебна година: 2020-2021 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 
 

 
 
 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

VII клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 180 

 

Чужд език – /английски, немски език/ 
3 108 

 

Математика 
4 144 

 

Информационни технологии 
1 36 

 

История и цивилизации 
2 72 

 

География и икономика 
2 72 

 

Биология и здравно образование 
2 72 

 

Физика и астрономия 
1,5 54 

 

Химия и опазване на околната среда 
1,5 54 

 

Музика 
1,5 54 

 

Изобразително изкуство 
1,5 54 

 

Технологии и предприемачество 
1 36 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 72 

 

Общо за раздел А 
28 1008 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 108 

 

1. История и цивилизации 1 36 

2. География и икономика 2 72 

Общо за раздел А + раздел Б 
31 1116 

 

Раздел В – факултативни учебни часове*  

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В** 31 1116 

 

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.  
**Вписва се действителният общ брой часове.  

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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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 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  следния вид 

спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. 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 № 4/30.11.2015 за учебния план.  

 

4. Обучението по т. 2 се провежда по график, утвърден със заповед на директора за съответния 

учебен срок. 

 

5. Обучението по т. 3 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с утвърденото 

седмично учебно разписание за срока. 
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У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
 

ЗА VIII А КЛАС 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

УЧЕБНА ГОДИНА: 2020-2021 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯНА УЧЕБНИЯ ДЕН: ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5210414 „Металообработващи машини” 

ПРОФЕСИЯ: код 521040 „Машинен монтьор” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 521 „Машиностроене, металообработване и 

металургия“ 

 

Училищния учебен план е разработен въз основа на Типов учебен план, утвърден със 

Заповед  №  РД 09 – 2109/23.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката 
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Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 

 

 

I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В VIII а КЛАС 2020-2021 УЧЕБНА 

ГОДИНА 

Съгласно Заповед № РД-09-2118/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

І срок  - 18 учебни седмици 

ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

1. Начало и край на ваканциите: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. - пролетна 

2. Неучебни дни: 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

04.02.2021 г. 

4. Край на втория учебен срок: 

30.06.2021 г. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ  НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ  

  
Видове подготовка, учебни предмети 

I гимназиален етап 

VIII клас 

Седмичен брой часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

  Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 4 4 144 

2. Чужд език – немски език 4 4 144 

3. Математика  3 3 108 

4. Информационни технологии 1 1 36 

5. История и цивилизации 2 2 72 

6. География и икономика 1 1 36 

7. Философия 1 1 36 

8. Биология и здравно образование 1 2 54 

9. Физика и астрономия 2 1 54 

10. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

11. Музика 0 1 18 

12. Изобразително изкуство 1 0 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

I. Обща професионална подготовка 

1. Предприемачество 1 1 36 

 Общо за раздел А 24 24 864 

  Учебни предмети 

I гимназиален етап 

VIII клас 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 
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I учебен срок II учебен срок Общо седмици 

  Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III.  Отраслова професионална подготовка 

1. Материали и заготовки 1  0  18 

2. 

2.1. 

Учебна практика по: 

Шлосерство 
1 0 18 

IV.  Специфична професионална подготовка 

V. 
Разширена професионална 

подготовка 
  252 

1. Машинно чертане 1 1 36 

2. Материали и заготовки 1 2 54 

3.  4 5 162 

  Общо за раздел Б 8 8 288 

  Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

  
Общо за раздел А +  раздел Б 

+ раздел В 
32 32 1152 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

   успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет 

български език и литература; 

   успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на 

професионална квалификация – по теория и практика на професията „Машинен 

монтьор“, специалност „Металообработващи машини”. 

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за 

завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са 

положили успешно някои от изпитите по т. 3.1, по свое желание получават 

удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование. 



стр. 47 

3.4. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална 

квалификация се провежда в две части - по теория на професията и по практика на 

професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на 

образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за 

придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на министъра на 

образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен 

стандарт за придобиване на квалификация по професията. 

3.5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява 

със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият 

степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 

г.). 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и 

училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 

4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В6 и Държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Машинен монтьор“. 

4.2.  Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език 

по професията. 

4.3.  Учебните часове, предоставени за разширена професионална 

подготовка, се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни 

предмети/модули, които развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, 

отрасловата и/или специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и 

индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на училището в 

съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.  

4.4. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят 

в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната 

подготовка в зависимост от интересите на учениците и  възможностите на училището. 

4.5. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, 

утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и 

възможностите за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с 

ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда 

практическото обучение. 

4.6. Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна 

подготовка, може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или 

дейности, които училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците.  

4.7. Училищният учебен план не може да се променя през учебната година, 

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

4.8. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по 

който е започнал да се обучава в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, село 

Калековец, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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4.9. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен 

план, действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, 

ал. 3 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.10. Всяка учебна седмица включва и по един час - 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. Обучението по часа на класа се провежда по график, утвърден със заповед 

на директора за съответния учебен срок. 

4.11. 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  следния вид спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на 

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

4.12. Обучението по т. 4.11 се провежда по един час всяка седмица в 

съответствие с утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
 

ЗА IX А КЛАС 

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

0,5 ПАРАЛЕЛКА 

УЧЕБНА ГОДИНА: 2020-2021 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯНА УЧЕБНИЯ ДЕН: ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5430901 „Производство на фасонирани материали” 

ПРОФЕСИЯ: код 543090 „Работник в дървообработването” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 543 „Производствени технологии-дървесина, 

хартия, пластмаси и стъкло“ 

 

Училищния учебен план е разработен въз основа на Типов учебен план, утвърден със 

Заповед  №  РД 09 – 3872/25.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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II. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В IX КЛАС 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

Съгласно Заповед № РД-09-2118/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

І срок  - 18 учебни седмици 

ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

5. Начало и край на ваканциите: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. - пролетна 

6. Неучебни дни: 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас 

7. Начало на втория учебен срок: 

04.02.2021 г. 

8. Край на втория учебен срок: 

30.06.2021 г. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ  НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ  

  
Видове подготовка, учебни предмети 

I гимназиален етап 

IX клас 

Седмичен брой часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

  Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108 

2. Чужд език – английски 2 2 72 

3. Чужд език – немски език 2 2 72 

3. Математика  3 3 108 

4. Информационни технологии 1 1 36 

5. История и цивилизации 2 2 72 

6. География и икономика 1 1 36 

7. Философия 1 1 36 

8. Биология и здравно образование 1 1 36 

9. Физика и астрономия 1 1 36 

10. Химия и опазване на околната среда 1 2 54 

11. Музика 1 0 18 

12. Изобразително изкуство 0 1 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

I. Обща професионална подготовка 

1. Здравословни и безопасни условия на труд 1 0 18 

 Общо за раздел А 22 22 792 

  Учебни предмети 
I гимназиален етап 

IX клас 
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Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок II учебен срок Общо седмици 

  Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III.  Отраслова професионална подготовка 

1. 
Конструктивно знание и 

чертане 
1  0  18 

2. 

2.1. 

Учебна практика  

Дървообработване 
0 1 18 

IV.  Специфична професионална подготовка 

1. 
Технологии в производството 

на фасонирани материали 
1 1 36 

V. 
Разширена професионална 

подготовка 
  288 

1. 
Конструктивно знание и 

чертане 
2 2 72 

2. Дървообработване 4 4 144 

3. 
Технологии в производството 

на фасонирани материали 
2 2 72 

  Общо за раздел Б 10 10 360 

  Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

  
Общо за раздел А +  раздел Б 

+ раздел В 
32 32 1152 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБУЧЕНИЕ 

 

3.6.Професионалното обучение по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална 

квалификация – по теория и практика на професията „Работник в дървообработването“, 

специалност „Производство на фасонирани материали”. 

3.7.Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за 

професионална квалификация. 
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3.8.Учениците, успешно завършили X клас получават удостоверение за завършен първи 

гимназиален етап на средно образование. 

3.9.Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да продължат 

обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация по 

специалност от професията „Оператор в дървообработването” или трета степен на 

професионална квалификация по специалност от професията „Техник-технолог в 

дървообработването“. 

3.10. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по 

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а 

съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 

3.11. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 

г.). 
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ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

4.1. Учебният план е разработен въз основа на Типов учебен план, утвърден със Заповед  №  

РД 09 – 3872/25.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката по рамкова програма 

„А” – вариант А3 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на 

квалификация по професията „Работник в дървообработването“. 

4.2  Училищният учебен план не може да се променя през учебната година, съгласно член 16, 

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

4.3  Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал 

да се обучава в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, село Калековец, съгласно 

член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.4  Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.5  Всяка учебна седмица включва и по един час - 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. 

Обучението по часа на класа се провежда по график, утвърден със заповед на директора за 

съответния учебен срок. 

4.6  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  следния вид 

спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4.7  Обучението по т. 4.6 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с утвърденото 

седмично учебно разписание за срока. 
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У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
 

ЗА IX А КЛАС 

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

0,5 ПАРАЛЕЛКА 

УЧЕБНА ГОДИНА: 2020-2021 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯНА УЧЕБНИЯ ДЕН: ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5211101 „Шлосерство” 

ПРОФЕСИЯ: код 521110 „Шлосер” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 521 „Машиностроене, металообработване и 

металургия“ 

Училищния учебен план е разработен въз основа на Типов учебен план за начално 

професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална 

квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, утвърден със 

Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-5025/05.09.2017 г. 
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Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 

 

III. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В IX КЛАС 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

Съгласно Заповед № РД-09-2118/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

І срок  - 18 учебни седмици 

ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

9. Начало и край на ваканциите: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. - пролетна 

10. Неучебни дни: 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас 

11. Начало на втория учебен срок: 

04.02.2021 г. 

12. Край на втория учебен срок: 

30.06.2021 г. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ  НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

  
Видове подготовка, учебни предмети 

I гимназиален етап 

IX клас 

Седмичен брой часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

  Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108 

2. Чужд език – английски 2 2 72 

3. Чужд език – немски език 2 2 72 

3. Математика  3 3 108 

4. Информационни технологии 1 1 36 

5. История и цивилизации 2 2 72 

6. География и икономика 1 1 36 

7. Философия 1 1 36 

8. Биология и здравно образование 1 1 36 

9. Физика и астрономия 1 1 36 

10. Химия и опазване на околната среда 1 2 54 

11. Музика 1 0 18 

12. Изобразително изкуство 0 1 18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

I. Обща професионална подготовка 

1. Здравословни и безопасни условия на труд 1 0 18 

 Общо за раздел А 22 22 792 

  Учебни предмети 
I гимназиален етап 

IX клас 
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Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок II учебен срок Общо седмици 

  Учебни седмици 18 18 36 

1 2 3 4 5 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III.  Отраслова професионална подготовка 

1. Техническо чертане 1  0  18 

IV.  Специфична професионална подготовка 

1. 

Технология на сглобяването и 

ремонта на машини и 

съоръжения 
1 1 36 

2. 

2.1 

Учебна практика по: 

Стругарство 
0 1 18 

V. 
Разширена професионална 

подготовка 
  288 

1. Техническо чертане 2 2 72 

2. Стругарство 5 5 180 

3. 

Технология на сглобяването и 

ремонта на машини и 

съоръжения 

1 1 36 

  Общо за раздел Б 10 10 360 

  Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

  
Общо за раздел А +  раздел Б 

+ раздел В 
32 32 1152 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБУЧЕНИЕ 

3.12. Професионалното обучение по този учебен план се придобива след: 

успешно положен държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална 

квалификация – по теория и практика на професията „Шлосер“, специалност 

„Шлосерство ”. 

3.13. Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за 

професионална квалификация. 
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3.14. Учениците, успешно завършили X клас получават удостоверение за завършен 

първи гимназиален етап на средно образование. 

3.15. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по 

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а 

съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 

3.16. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 

г.). 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

4.8 Учебният план е разработен въз основа на Типов учебен план, по рамкова програма „А” – 

вариант А3 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на квалификация 

по професията „Шлосер“. 

4.9  Училищният учебен план не може да се променя през учебната година, съгласно член 16, 

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

4.10  Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, село 

Калековец, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.11  Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.12  Всяка учебна седмица включва и по един час - 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. 

Обучението по часа на класа се провежда по график, утвърден със заповед на директора за 

съответния учебен срок. 
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4.13  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  следния вид спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4.14  Обучението по т. 4.6 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
 

ЗА X А КЛАС 

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

0,5 ПАРАЛЕЛКА 

УЧЕБНА ГОДИНА: 2020-2021 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯНА УЧЕБНИЯ ДЕН: ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5430901 „Производство на фасонирани материали” 

ПРОФЕСИЯ: код 543090 „Работник в дървообработването” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 543 „Производствени технологии-дървесина, 

хартия, пластмаси и стъкло“ 

 

 

Училищния учебен план е разработен въз основа на Типов учебен план, утвърден със 

Заповед  №  РД 09 – 3872/25.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В IX КЛАС 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

Съгласно Заповед № РД-09-2118/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и 

науката. 

 

І срок  - 18 учебни седмици 

ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 

1. Начало и край на ваканциите: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. - пролетна 

2. Неучебни дни: 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

04.02.2021 г. 

4. Край на втория учебен срок: 

14.07.2021 г. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ  НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ  

  
Видове подготовка, учебни предмети 

I гимназиален етап 

X клас 

Седмичен брой часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 2 36 

1 2 3 4 5 6 

  Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3  108 

2. Чужд език – английски 2 2  72 

3. Чужд език – руски език 2 2  72 

3. Математика  2 2  72 

4. Информационни технологии 0 1  18 

5. История и цивилизации 3 4  126 

6. География и икономика 3 2  90 

7. Философия 2 2  72 

8. Биология и здравно образование 2 2  72 

9. Физика и астрономия 2 2  72 

10. Химия и опазване на околната среда 2 2  72 

11. Музика 1 0  18 

12. Изобразително изкуство 0 1  18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2  72 

I. Обща професионална подготовка 

1. Икономика 1 1  36 

 Общо за раздел А 27 28 990 

  Учебни предмети 
I гимназиален етап 

X клас 
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Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок II учебен срок Общо седмици 

  Учебни седмици 18 18 2 36 

1 2 3 4 5 6 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

IV.  Специфична професионална подготовка 

1. Дървообработващи машини 1 0  18 

2 Учебна практика     

2.1 Дърворезни производства 3 3  108 

3 Производствена практика   64 64 

V. 
Разширена професионална 

подготовка 
    

1. Дървообработващи машини 1 1  36 

  Общо за раздел Б 5 4 64 162 

  Общо за раздел А + раздел Б 32 32 64 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

  
Общо за раздел А +  раздел Б 

+ раздел В 
32 32 1152 
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ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБУЧЕНИЕ 

 

3.17. Професионалното обучение по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална 

квалификация – по теория и практика на професията „Работник в дървообработването“, 

специалност „Производство на фасонирани материали”. 

3.18. Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за 

професионална квалификация. 

3.19. Учениците, успешно завършили X клас получават удостоверение за завършен 

първи гимназиален етап на средно образование. 

3.20. Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да продължат 

обучението си за придобиване на втора степен на професионална квалификация по 

специалност от професията „Оператор в дървообработването” или трета степен на 

професионална квалификация по специалност от професията „Техник-технолог в 

дървообработването“. 

3.21. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по 

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а 

съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 

3.22. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 

г.). 
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ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

4.2. Учебният план е разработен въз основа на Типов учебен план, утвърден със Заповед  №  

РД 09 – 3872/25.08.2017 г. на Министъра на образованието и науката по рамкова програма 

„А” – вариант А3 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на 

квалификация по професията „Работник в дървообработването“. 

4.15  Училищният учебен план не може да се променя през учебната година, съгласно член 

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

4.16  Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, село 

Калековец, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.17  Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.18  Всяка учебна седмица включва и по един час - 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. 

Обучението по часа на класа се провежда по график, утвърден със заповед на директора за 

съответния учебен срок. 

4.19  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  следния вид спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4.20  Обучението по т. 4.6 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
 

ЗА X А КЛАС 

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

0,5 ПАРАЛЕЛКА 

УЧЕБНА ГОДИНА: 2020-2021 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯНА УЧЕБНИЯ ДЕН: ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5211101 „Шлосерство” 

ПРОФЕСИЯ: код 521110 „Шлосер” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 521 „Машиностроене, металообработване и 

металургия“ 

Училищния учебен план е разработен въз основа на Типов учебен план за начално 

професионално обучение с придобиване на първа степен на професионална 

квалификация без интензивно и без разширено изучаване на чужд език, утвърден със 

Заповед на министъра на образованието и науката № РД09-5025/05.09.2017 г. 
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Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 

 

I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В X КЛАС 2020-2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

Съгласно Заповед № РД-09-2118/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

І срок  - 18 учебни седмици 

ІІ срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена практика 

 

1. Начало и край на ваканциите: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. - пролетна 

2. Неучебни дни: 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас 

3. Начало на втория учебен срок: 

04.02.2021 г. 

4. Край на втория учебен срок: 

14.07.2021 г. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ  НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ: 

  
Видове подготовка, учебни предмети 

I гимназиален етап 

X клас 

Седмичен брой часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 18 18 2 36 

1 2 3 4 5 6 

  Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3  108 

2. Чужд език – английски 2 2  72 

3. Чужд език – руски език 2 2  72 

3. Математика  2 2  72 

4. Информационни технологии 0 1  18 

5. История и цивилизации 3 4  126 

6. География и икономика 3 2  90 

7. Философия 2 2  72 

8. Биология и здравно образование 2 2  72 

9. Физика и астрономия 2 2  72 

10. Химия и опазване на околната среда 2 2  72 

11. Музика 1 0  18 

12. Изобразително изкуство 0 1  18 

13. Физическо възпитание и спорт 2 2  72 

I. Обща професионална подготовка 

1. Икономика 1 1  36 

 Общо за раздел А 27 28 990 

  Учебни предмети 
I гимназиален етап 

X клас 
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Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок II учебен срок Общо седмици 

  Учебни седмици 18 18 2 36 

1 2 3 4 5 6 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III.  Отраслова професионална подготовка 

1 Учебна практика по: 

1.1. Стругарство 1 0  18 

IV. Специфична професионална подготовка 

1 Учебна практика по:     

1.1. Шлосерство 3 3  108 

2 Производствена практика   64  

V. 
Разширена професионална 

подготовка 
    

1. Стругарство 1 1  36 

  Общо за раздел Б 5 4 64 162 

  Общо за раздел А + раздел Б 32 32 64 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

  
Общо за раздел А +  раздел Б 

+ раздел В 
32 32 1152 
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ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБУЧЕНИЕ 

3.23. Професионалното обучение по този учебен план се придобива след: 

успешно положен държавен изпит за придобиване на първа степен на професионална 

квалификация – по теория и практика на професията „Шлосер“, специалност 

„Шлосерство ”. 

3.24. Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за 

професионална квалификация. 

3.25. Учениците, успешно завършили X клас получават удостоверение за завършен 

първи гимназиален етап на средно образование. 

3.26. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се 

провежда в две части - по теория на професията и по практика на професията, по 

национална изпитна програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. 

Организацията и провеждането на държавния изпит за придобиване на професионална 

квалификация се определят с наредба на министъра на образованието и науката, а 

съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 

3.27. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със 

свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на 

професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 

г.). 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

4.21 Учебният план е разработен въз основа на Типов учебен план, по рамкова програма „А” 

– вариант А3 и Държавния образователен стандарт (ДОС)  за придобиване на 

квалификация по професията „Шлосер“. 

4.22  Училищният учебен план не може да се променя през учебната година, съгласно член 

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

4.23  Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, село 

Калековец, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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4.24  Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ 

през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.25  Всяка учебна седмица включва и по един час - 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. 

Обучението по часа на класа се провежда по график, утвърден със заповед на директора за 

съответния учебен срок. 

4.26  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  следния вид спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4.27  Обучението по т. 4.6 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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У Ч И Л И Щ Е Н  У Ч Е Б Е Н  П Л А Н  
 

ЗА XI А КЛАС 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

 

УЧЕБНА ГОДИНА: 2020-2021 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯНА УЧЕБНИЯ ДЕН: ПОЛУДНЕВНА ОРГАНИЗАЦИЯ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : код 5210414 „Металообработващи машини” 

ПРОФЕСИЯ: код 521040 „Машинен монтьор” 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 521 „Машиностроене, металообработване и 

металургия“ 

 

Училищния учебен план е разработен въз основа на Типов учебен план, утвърден със 

Заповед  №  РД 09 – 2109/23.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката 

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет - протокол № 9/ 

01.09.2020 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 3 / 

02.09.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-703 / 02.09.2020 г. 
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IV. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС В XI а КЛАС 2020-2021 УЧЕБНА 

ГОДИНА 

Съгласно Заповед № РД-09-2118/28.08.2020 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

І срок  - 18 учебни седмици 

ІІ срок – 20 /18+2/ учебни седмици 

 

13. Начало и край на ваканциите: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. - 03.02.2021 г. – междусрочна 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. - пролетна 

14. Неучебни дни: 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на X клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на X клас 

15. Начало на втория учебен срок: 

04.02.2021 г. 

16. Край на втория учебен срок: 

30.06.2021 г. 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ  НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ  

  

Видове подготовка, учебни предмети 

II гимназиален етап 

XI клас 

Седмичен брой часове 

Годишен 

брой 

часове 

I учебен 

срок 

II учебен 

срок 

Общо 

седмици 

Учебни седмици 

18 

 

 

18 

+2 седмици за 

производствена 

практика 

36+2 седмици за 

производствена 

практика 

1 2 3 4 5 

  Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 

1. Български език и литература 3 3 108 

2. Чужд език – немски език 2 2 72 

3. Математика  2 2 72 

4. Гражданско образование 1 1 36 

5. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

I. Обща професионална подготовка 

1. Чужд език по професията – немски език 2 2 72 

2. Здравословни и безопасни условия на труд 1 0 18 

3. Предприемачество 1 1 36 

4. Икономика 1 1 36 

 Общо за раздел А 15 14 522 

  Учебни предмети 

II гимназиален етап 

XI клас 

Седмичен брой часове 
Годишен брой 

часове 

I учебен срок II учебен срок Общо седмици 

  
Учебни седмици 18 18+2седмици за 

производствена практика 

36+2седмици за 

производствена 

практика 
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1 2 3 4 5 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

III.  Отраслова професионална подготовка 

1. Материали и заготовки 1  0  18 

2. Техническо чертане 1 0 18 

3. Техническа механика 0 2 36 

4. Електротехника и електроника 2 0 36 

5. Приложни програмни продукти 1 1 36 

6. Учебна практика по:  

6.1 Шлосерство 2 0 36 

6.2 Стругарство 2 0 36 

6.3 Заваряване 2 0 36 

IV.  Специфична професионална подготовка 

1. 
Металорежещи машини и 

инструменти 
0 2 36 

2. Хидравлика и пневматика 2 0 36 

3. 

Технология на сглобяването и 

ремонта на металообработващи 

машини 

1 2 54 

4. Учебна практика по:  

4.1. 
Сглобяване и ремонт на 

съединения 
0 3 54 

4.2. Лаборатория 1 2 54 

4.3. Металообработващи машини 0 5 90 

5. Производствена практика  
2 /две седмици след 

приключване на II срок/   64 

V. 
Разширена професионална 

подготовка 
 

1. Материали и заготовки 1 0 18 

2. Техническо чертане 1 0 18 

  Общо за раздел Б 17 17 630 
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  Общо за раздел А + раздел Б 32 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VI. Допълнителна подготовка     

  
Общо за раздел А +  раздел Б 

+ раздел В 
32 32 1152 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО  

ОБРАЗОВАНИЕ 
 

3.28. Професионалното образование по този учебен план се придобива след: 

 успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет 

български език и литература; 

 успешно положен държавен изпит за придобиване на втора степен на 

професионална квалификация – по теория и практика на професията „Машинен 

монтьор”, специалност „Металообработващи машини”. 

3.29. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за 

завършено средно образование и свидетелство за професионална квалификация. 

3.30. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са 

положили успешно някои от изпитите по т. 3.1 по свое желание получават 

удостоверение за завършен втори гимназиален етап на средно образование. 

3.31. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална 

квалификация се провежда в две части - по теория на професията и по практика на 

професията, по национална изпитна програма, утвърдена от министъра на 

образованието и науката. Организацията и провеждането на държавния изпит за 

придобиване на професионална квалификация се определят с Наредба № 1 от 19.02.2020 

г., а съдържанието им – съгласно държавния образователен стандарт за придобиване на 

квалификация по професията. 

3.32. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява 

със свидетелство за професионална квалификация. По свое желание придобилият 

степен на професионална квалификация може да получи Европейско приложение към 

свидетелството за професионална квалификация. Формата и съдържанието на 

документите са определени в Наредба № 8 от 2016 г. за информацията и документите за 

системата на предучилищното и училищното образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 

година). 
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ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

4.3. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и 

училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 

от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В20 и държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Машинен монтьор“. 

4.4. Чуждият език по професията в ХІ и ХІІ клас се определя от изучавания в първи 

гимназиален етап първи чужд език. 

4.5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които 

развиват и усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или 

специфичната професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните 

възможности на учениците и с възможностите на училището в съответствие с ДОС за 

придобиване на квалификация по професията.  

4.6.  Учебните часове, предвидени за обучение по учебните предмети отбелязани със 

знак „*“ може да се разпределят в разширената професионална подготовка за усвояване на 

резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия, ако същите са 

изучавани в първи гимназиален етап. 

4.7.  Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в 

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка 

в зависимост от интересите на учениците и възможностите на училището. 

4.8.  Производствената практика се провежда по учебна програма и график, 

утвърдени от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите 

за организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на 

стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение. 

4.9.  Факултативните учебни часове, предоставени за допълнителна подготовка, 

може да се използват за изучаване на учебни предмети, модули и/или дейности, които 

училището може да предложи и отговарящи на интересите на учениците. 

4.10. Училищният учебен план не може да се променя през учебната година, съгласно 

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

4.11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който 

е започнал да се обучава в Средно училище „Свети свети Кирил и Методий“, село Калековец, 

съгласно член 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

4.12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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4.13. Всяка учебна седмица включва и по един час - 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. Обучението по 

часа на класа се провежда по график, утвърден със заповед на директора за съответния учебен 

срок. 

4.14. 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  следния вид спорт: футбол 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

4.15. Обучението по т. 4.12 се провежда по един час всяка седмица в съответствие с 

утвърденото седмично учебно разписание за срока. 
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