СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-р ПЕТЪР БЕРОН”
област Софийска, град Костинброд, ул. Обединена № 44
канцелария – 66267; e-mail: sou_pberon_kbrod@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: /n/
Директор:Ели Виденова:
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

IIа клас
Учебна 2018 / 2019 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
Организация на учебния ден: Целодневна по чл.16(2) от Наредба№10/2016г. за организация на
дейностите в училищното образование
Основна степен на
образование
Начален етап
IIа клас

Разпределение на учебните часове

Раздел А – задължителни учебни часове

640
20

Учебни предмети

Годишен брой часове
Седмичен брой часове

Български език и литература

224
7

Английски език

64
2

Математика

115
3.5

Околен свят

32
1

Музика

64
2

Изобразително изкуство

48
1.5

Технологии и предприемачество

32
1

Физическо възпитание и спорт

64
2
1

Общо за раздел А

640
20

Раздел Б – избираеми учебни часове

96
3

Български език и литература

32
1

Математика

32
1

Околен свят

32
1

Общо за раздел А + раздел Б

736
23

Раздел В – факултативни учебни часове -максимален
годишен брой

128

Няма заявено желание

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
(при вземане предвид на действително разпределените
часове от раздел В)

736
23

Час на класа

32
1

Дейности на открито „лека атлетика“

32
1

Пояснителни бележки
1. Настоящият Училищен учебен план е разработен въз основа на Рамковия учебен
план за общо образование за основната степен на образование (Приложение
№1,чл.12,ал.2,т.1 към Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план).
2. Особености по прилагане на Училищния учебен план и/или специфични особености
на организацията на обучение :
2.1. 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.
отНаредба№4/30.11.2015г. за учебния план, Заповед№ 1111/15.08.2016г. на министъра
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
2.2. 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 г. за учебния план.
3.Екземпляр от учебния план се съхранява в архива на училището – канцелария с
отговорник В. Славчева, зам. директор УД.
Училищният учебен план е приет на заседание на ПС (протокол № 13 /14.09.2018г.) и е съгласуван
с Обществения съвет към училището (протокол № 5/12.09.2018г.), утвърден със заповед на директора
№1133/14.09.2018г.
Директор:/n/
Ели Виденова
2

