ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
ул. „ 77. Р. Славейков" № 5 , тел: 03032/23 15, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg;

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
Миглена Ангелова-Атана

СЪГЛАСУВА
ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦА ОС
Соня Дерменджиева

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за общо образование за основната степен на образование
I клас

Форма на обучение за учебната 2019/2020 година -дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 11/10.09.2019г„
съгласуван е с Обществения съвет към училището с Протокол № 6/10.09.2019 г. и е
утвърден със Заповед на Директора № 378/11.09.2019 г.

1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
I клас
32

Учебни седмици

Раздел А - задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

Годишен брой
учебни часове

7

224

4

128

1

32

2

64

2

64

1

32

2

64

19

608

3

96

1
1
1
22

32
32
32
704

Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
3. Околен свят
Общо за раздел А + раздел Б

•

Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

22

704

2

II. 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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Особености по прилагане на училищните учебен план и/или специфични особености на
организацията на обучение.
> Целодневна организация на учебния ден
3. Всяка учебна седмица освен часовете по ООП се включва по 1 учебен час за спортни
дейности на основание чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 5 от Наредба
№4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09 - 1111/ 15.08.2016 г. на министъра
на образование и науката. Учениците ще изучават следния вид спорт:
> Лека атлетика
4. Всяка учебна седмица извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл.12,
ал.2 се включва и по един час на класа, който се използва за последователно развитие на
класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, съгласно
чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.
5. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и
науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули
и чрез дейности в други форми, съгласно Система за организация и управление на
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движение по
пътищата / БДП/ в системата на средното образование и на основание § 3 от Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №13/21.09.2016 година за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурно образование - 9 часа годишно. Часовете се взимат в часа
на класа съгласно Заповед №388/11.09.2019г. на директора на училището. В раздел В не
се възлагат часове за учебната 2019/2020 г.
Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.

3

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
ул. „П. Р. Славейков” № 5 , тел: 03032/23 15, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg;

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
Миглена Ангелова-Атанас

СЪГЛАСУВАМ*
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОС
Соня Дерменджиева

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за общо образование за основната степен на образование
II клас

Форма на обучение за учебната 2019/2020 година -дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол Ns 11/10.09.2019г„
съгласуван е с Обществения съвет към училището с Протокол № 6/10.09.2019 г. и е
утвърден със Заповед на Директора № 378/11.09.2019 г.

1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
Учебни седмици

Учебни предмети

II клас
32
Раздел А - задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
учебни часове
7

учебни часове
224

2
3,5

64
112

1

32

2

64

1,5

48

1

32

2

64

20

640

3

96

2
1
23

64
32 .
736

Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

23

736

Български език и литература
Чужд език-Английски език
Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

Раздел Б - избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б

2

II. 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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Особености по прилагане на училищните учебен план и/или специфични особености на
организацията на обучение.
> Целодневна организация на учебния ден
3. Всяка учебна седмица освен часовете по ООП се включва по 1 учебен час за спортни
дейности на основание чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 5 от Наредба
№4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09 - 1111/ 15.08.2016 г. на министъра
на образование и науката. Учениците ще изучават следния вид спорт:
> Лека атлетика
4. Всяка учебна седмица извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл.12,
ал.2 се включва и по един час на класа, който се използва за последователно развитие на
класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, съгласно
чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.
5. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и
науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули
и чрез дейности в други форми, съгласно Система за организация и управление на
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движение по
пътищата / БДП/ в системата на средното образование и на основание § 3 от Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №13/21.09.2016 година за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурно образование - 6 часа годишно. Часовете се взимат в часа
на класа съгласно Заповед №388/11.09.2019г. на директора на училището. В раздел В не
се възлагат часове за учебната 2019/2020 г.
Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.

3

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
ул. „П. Р. Славейков” № 5 , тел: 03032/23 15, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg;

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
Миглена Ангелова-Атана'

СЪГЛАСУВ
ПРЕДСЕДАТЕ
Соня Дерменджиева

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за общо образование за основната степен на образование
III клас

Форма на обучение за учебната 2019/2020 година -дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 11/10.09.2019г.,
съгласуван е с Обществения съвет към училището с Протокол № 6/10.09.2019 г. и е
утвърден със Заповед на Директора № 378/11.09.2019 г.

1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
III клас
Учебни седмици

32
Раздел А - задълж ителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен

Годишен брой

брой учебни

учебни часове

часове
.7

224

3

96

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

1
1,5

32
48

2

64

1

32

2,5

80

24,5

784

2,5

80

Български език и литература
Чужд език-Английски език
Математика

Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт

Общо за раздел А
Раздел Б - избираем и учебни часовie
Общ брой часове за раздел Б
1.

Български език и литература

2. Математика
3.

Човекът и обществото

Общо за раздел А + раздел Б

1

32 *

1

32

0,5
27

16

864

0

0

27

864

Раздел В - ф акултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
Общ о за раздел

А + раздел Б + раздел В

II. 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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Особености по прилагане на училищните учебен план и/или специфични особености на
организацията на обучение.
> Целодневна организация на учебния ден
3. Всяка учебна седмица освен часовете по ООП се включва по 1 учебен час за спортни
дейности на основание чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 5 от Наредба
№4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09 - 1111/ 15.08.2016 г. на министъра
на образование и науката. Учениците ще изучават следния вид спорт:
> Лека атлетика
4. Всяка учебна седмица извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл.12,
ал.2 се включва и по един час на класа, който се използва за последователно развитие на
класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, съгласно
чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.
5. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и
науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули
и чрез дейности в други форми, съгласно Система за организация и управление на
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движение по
пътищата / БДП/ в системата на средното образование и на основание § 3 от Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №13/21.09.2016 година за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурно образование - 6 часа годишно. Часовете се взимат в часа
на класа съгласно Заповед №388/11.09.2019г. на директора на училището. В раздел В не
се възлагат часове за учебната 2019/2020 г.

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.

3

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
ул. „П. Р- Славейков” № 5 , тел: 03032/23 15, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg;

но
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР

СЪГЛАСУВ
ПРЕДСЕДАТЕ

Миглена Ангелова-Атанясова

Соня Дерменджиева

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за общо образование за основната степен на образование IV
клас

Форма на обучение за учебната 2019/2020 година -дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 11/10.09.2019г.,
съгласуван е с Обществения съвет към училището с Протокол № 6/10.09.2019 г. и е
утвърден със Заповед на Директора № 378/11.09.2019 г.

1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
IV клас
Учебни седмици

34
Раздел А - задълж ителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен

Годишен брой

брой учебни

учебни часове

часове
7

238

3

102

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

1,5

51

1.5

51

1

34

2,5

85

24,5

833

2,5

85

Български език и литература
Чужд език-Английски език
Математика

Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Общ о за раздел

А

Раздел Б - избираем и учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1.

Български език и литература

1

34

2.

Математика

1

34

3.

Човекът и обществото

0,5

17

27

918

0

0

27

918

О бщ о за

раздел А + раздел Б
Раздел В - ф акултативни учебни часове

Максимален брой часове за раздел
Общ о за раздел

В

А + раздел Б + раздел В

2

II. 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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Особености по прилагане на училищните учебен план и/или специфични особености на
организацията на обучение.
> Целодневна организация на учебния ден
3. Всяка учебна седмица освен часовете по ООП се включва по 1 учебен час за спортни
дейности на основание чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 5 от Наредба
№4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09 - 1111/ 15.08.2016 г. на министъра
на образование и науката. Учениците ще изучават следния вид спорт:
> Лека атлетика
4. Всяка учебна седмица извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл.12,
ал.2 се включва и по един час на класа, който се използва за последователно развитие на
класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, съгласно
чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.
5. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и
науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули
и чрез дейности в други форми, съгласно Система за организация и управление на
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движение по
пътищата / БДП/ в системата на средното образование и на основание § 3 от Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №13/21.09.2016 година за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурно образование - 6 часа годишно. Часовете се взимат в часа
на класа съгласно Заповед №388/11.09.2019г. на директора на училището. В раздел В не
се възлагат часове за учебната 2019/2020 г.

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.

3

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
ул. „П. Р. Славейков” № 5, тел: 03032/23 15, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg;

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
Миглена Ангелова-Атана<?

СЪГЛАСУВА
ПРЕДСЕДАТЕ
Соня Дерменджиева

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за общо образование за основната степен на образование
V клас

Форма на обучение за учебната 2019/2020 година -дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 11/10.09.2019г.,
съгласуван е с Обществения съвет към училището с Протокол № 6/10.09.2019 г. и е
утвърден със Заповед на Директора № 378/11.09.2019 г.

1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
V клас
34

Учебни седмици

Раздел А - задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

Български език и литература

5

170

Чужд език - Английски 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

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Български език и литература
2. Математика

1,5
1
30

51
34
1020

Раздел В - факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

1020

Раздел Б - избираеми учебни часове

Общо за раздел А + раздел Б

*

2

II. 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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Особености по прилагане на училищните учебен план и/или специфични особености на
организацията на обучение.
> Целодневна организация на учебния ден
3. Всяка учебна седмица освен часовете по ООП се включва по 1 учебен час за спортни
дейности на основание чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 5 от Наредба
№4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09 - 1111/ 15.08.2016 г. на министъра
на образование и науката. Учениците ще изучават следния вид спорт:
> Хандбал
4. Всяка учебна седмица извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл.12,
ал.2 се включва и по един час на класа, който се използва за последователно развитие на
класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, съгласно
чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.
5. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и
науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули
и чрез дейности в други форми, съгласно Система за организация и управление на
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движение по
пътищата / БДП/ в системата на средното образование и на основание § 3 от Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №13/21.09.2016 година за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурно образование - 5 часа годишно. Часовете се взимат в часа
на класа съгласно Заповед №388/11.09.2019г. на директора на училището. В раздел В не
се възлагат часове за учебната 2019/2020 г.
Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.

3

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
ул.

„ 77.

Р. Славейков” № 5, тел: 03032/23 15, e-mail: ou_srednogorci@

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
Миглена Ангелова-/

'

’

СЪГЛАСУВАМ^ А
ПРЕДСЕДАТЕЛ НД
Соня Дерменджиева

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за общо образование за основната степен на образование
VI клас

Форма на обучение за учебната 2019/2020 година -дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 11/10.09.2019г.,
съгласуван е с Обществения съвет към училището с Протокол № 6/10.09.2019 г. и е
утвърден със Заповед на Директора N° 378/11.09.2019 г.

1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VI клас
34

Учебни седмици

Раздел А - задълж ителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5

170

Чужд език - Английски 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

27,5

935

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Български език и литература
2. Математика

1,5
1

51
34

О бщ о за

30

1020*

0

0

30

1020

Учебни предмети

Общ о за

раздел А
Раздел Б - избираем и учебни часове

раздел А + раздел Б

Раздел В - ф акултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
О бщ о за раздел

А + раздел Б + раздел В

2

II. 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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Особености по прилагане на училищните учебен план и/или специфични особености на
организацията на обучение.
> Целодневна организация на учебния ден
3. Всяка учебна седмица освен часовете по ООП се включва по 1 учебен час за спортни
дейности на основание чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 5 от Наредба
№4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09 - 1111/ 15.08.2016 г. на министъра
на образование и науката. Учениците ще изучават следния вид спорт:
> Хандбал
4. Всяка учебна седмица извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл. 12,
ал.2 се включва и по един час на класа, който се използва за последователно развитие на
класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, съгласно
чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.
5. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и
науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули
и чрез дейности в други форми, съгласно Система за организация и управление на
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движение по
пътищата / БДП/ в системата на средното образование и на основание § 3 от Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №13/21.09.2016 година за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурно образование - 5 часа годишно. Часовете се взимат в часа
на класа съгласно Заповед №388/11.09.2019г. на директора на училището. В раздел В не
се възлагат часове за учебната 2019/2020 г.
Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.
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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, общ. Мадан, обл. Смолян
ул. „П. Р. Славейков” № 5 , тел: 03032/23 15, e-mail: ou_srednogorci@

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР
Миглена Ангелова-

СЪГЛАСУВАМ^
ПРЕДСЕДАТЕЛ
Соня Дерменджиева

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за общо образование за основната степен на образование
VII клас

Форма на обучение за учебната 2019/2020 година -дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с Протокол № 11/10.09.2019г.,
съгласуван е с Обществения съвет към училището с Протокол № 6/10.09.2019 г. и е
утвърден със Заповед на Директора № 378/11.09.2019 г.

1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VII клас
36

Учебни седмици

Раздел А - задълж ителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5

180

Чужд език - Английски 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

1,5
1,5
1,5

54
54
54

1,5

54

1
2

36
72

28

1008

3

108

1.5
1.5
31

54
54
1110

0

0

31

1116

Учебни предмети

Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
О бщ о за раздел

А

Раздел Б - избираем и учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
О бщ о за

раздел А + раздел Б

Раздел В - ф акултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
Общ о за раздел

А + раздел Б + раздел В

2

II. 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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Особености по прилагане на училищните учебен план и/или специфични особености на
организацията на обучение.
> Целодневна организация на учебния ден
3. Всяка учебна седмица освен часовете по ООП се включва по 1 учебен час за спортни
дейности на основание чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 5 от Наредба
№4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09 —1111/ 15.08.2016 г. на министъра
на образование и науката. Учениците ще изучават следния вид спорт:
> Хандбал
4. Всяка учебна седмица извън часовете определени в рамковите учебни планове по чл.12,
ал.2 се включва и по един час на класа, който се използва за последователно развитие на
класа, патриотично възпитание и изграждане на граждански компетентности, съгласно
чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.
5. Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и
науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули
и чрез дейности в други форми, съгласно Система за организация и управление на
дейностите, свързани с възпитанието и обучението по безопасност на движение по
пътищата / БДП/ в системата на средното образование и на основание § 3 от Наредба за
изменение и допълнение на Наредба №13/21.09.2016 година за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурно образование - 5 часа годишно. Часовете се взимат в часа
на класа съгласно Заповед №388/11.09.2019г. на директора на училището. В раздел В не
се възлагат часове за учебната 2019/2020 г.
Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.

3

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, обш. Мадан, обл. Смолян
тел. 03032/2 3 1 5, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ!

Директор : Миглена Ангелова'

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на Иляс Хубенов Стойчев от IV клас

Индивидуална форма на обучение
Учебна 2019/2020 г.

Организация на учебния ден: по календарен график

Индивидуалния учебен план е разработен съгласно чл. 94 и чл. 95, ал. 1 и ал. 6 от
Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, чл. 21 и чл. 22 от Раздел
V на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. Приет е на Педагогически съвет с
Протокол № 11/10.09.2019 г„ утвърден със Заповед № 380/11.09.2019г. на Директора
на училището.

I.
Разпределение на учебните часове
I - виучебен срок
№ Учебен предмет
Учебни
Седмичен
седмици
брой
часове
1 Български език и
литература
18
3,5
18
2
2 Математика
1
3 Технологии и
18
предприемачество
4 Изобразително
18
1
изкуство
Общ брой часове за седмица
7,5

Общ
брой
часове

II - риучебен срок
Учебни
Седмичен
Общ
седмици
брой
брой
часове
часове

63
36
18

16
16
16

3,5
2
1

56
32
16

18

16

1
7,5

16

II. Организация на обучението
Учебният план е валиден за ученика със специални образователни потребности в IV
клас, обучаващ се в индивидуална форма. Същият е разработен на основание чл. 95,ал.1
от ЗПУО във връзка с Експертно решение № 2337/177 от 23.10.2017 г. на ТЕЛК Смолян.
-Ученикът се обучава по индивидуална програма според потенциалните
възможности.
- Ученикът е на ресурсно подпомагане.
- Обучението се осъществява в ОУ „П. Р. Славейков”, с. Средногорци.
- Знанията се оценяват чрез текущи проверки.
- Методите за работа и начините за оценяване са съобразени със здравословното
състояние и възможностите на ученика.
- Календарният график на обучението по дати и часове ще бъде изготвен след
утвърждаване на учебната програма на ОУ „П. Р. Славейков”.
III. Пояснителни бележки
1. Място за провеждане на обучението: ОУ „П. Р. Славейков”- в училищни и
домашни условия, заради агресивното поведение на ученика. Календарен график за
обучение по дати и часове ще бъде изготвен след утвърждаване на учебната програма
на ОУ „П. Р. Славейков”.
2. Специфични методи и форми за обучение, проверка и оценка
Използване на алтернативни и интерактивни методи на обучение - ситуационни
методи, Нагледни методи, Ролеви игри, Дидактични игри. Включване в процеса на
обучение на различни развиващи, образователни, компютърни игри, помощни средства
за обучение, асистиращи технологии и софтуерни програми. Използване на нагледни
материали и работа по методи на Монтесори, TEACCH, AVA, PECS, Макатон.
3. Методи и форми за проверка- наблюдение, тестове, визуални презентиране на
учебното съдържание, съобразени със специфичните особености и потенциалните
възможности на ученика, с емоционалното и здравословното му състояние.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, обш. Мадан, обл. Смолян
тел. 03032/2 3 1 5, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ!

Директор : Миглена

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на Евелин Лидиев Каменски от IV клас

Индивидуална форма на обучение
Учебна 2019/2020 г.

Организация на учебния ден: по календарен график

Индивидуалния учебен план е разработен съгласно чл. 94 и чл. 95, ал. 1 и ая. 6 от
Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, чл. 21 и чл. 22 от Раздел
V на Наредба N° 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. Приет е на Педагогически съвет с
Протокол N° 11/10.09.2019 г., утвърден със Заповед N° 380/11.09.2019г. на Директора
на училището.

I. Разпределение на учебните часове
№

Учебен предмет

I –ви учебен срок
Учебни
Седмичен
Общ
седмици
брой
брой
часове
часове

Български език и
литература
18
2
Английски език 18
3
Математика
18
4
Човекът и
18
природата
5
Човекът и
18
обществото
6
Компютърно
18
моделиране
7
Изобразително
изкуство
18
8
Музика
18
9
ТП
18
10 Физическо
18
възпитание и
спорт
Общ брой часове за седмица

II –ри учебен срок
Учебни
Седмичен
Общ
седмици
брой
брой
часове
часове

1

3,5
1,5
2
1

63
27
36
18

16
16
16
16

3,5
1,5
2
1

56
24
32
16

0,5

9

16

0,5

8

0,5

9

16

0,5

8

1
0,5
0,5
1,5

18
9
9
18

16
16
16
16

1
0,5
0,5
1,5

16
8
8
32

12,5

12,5

II. Организация на обучението
Учебният план е валиден за ученика със специални образователни потребности в IV
клас, обучаващ се в индивидуална форма. Същият е разработен на основание чл. 95,ал.1
от ЗГТУО във връзка с Амб. лист № 004072 от 10.02.2019г.
- Ученикът покрива ДОС и е на ресурсно подпомагане.
- Обучението се осъществява в ОУ „П. Р. Славейков”, с. Средногорци.
- Знанията се оценяват чрез текущи проверки.
- Методите за работа и начините за оценяване са съобразени със здравословното
състояние и възможностите на ученика.
- Календарният график на обучението по дати и часове ще бъде изготвен след
утвърждаване на учебната програма на ОУ „П. Р. Славейков”.
III.
Пояснителни бележки
1. Място за провеждане на обучението: ОУ „П. Р. Славейков”- в училищни
условия.
2. Календарен график за обучение по дати и часове ще бъдат приложени след
утвърждаване на учебната програма на ОУ „П. Р. Славейков”.
3. Специфични методи и форми за обучение, проверка и оценка
Използване на алтернативни и интерактивни методи на обучение - ситуационни
методи, Нагледни методи, Ролеви игри, Дидактични игри. Включване в процеса на
обучение на различни развиващи, образователни, компютърни игри, помощни средства
за обучение, асистиращи технологии и софтуерни програми. Използване на нагледни
материали и работа по методи на Монтесори.
4. Методи и форми за проверка- наблюдение, тестове, визуални презентиране на
учебното съдържание, съобразени със специфичните особености и потенциалните
възможности на ученика, с емоционалното и здравословното му състояние.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ”
с. Средногорци, обш. Мадан, обл. Смолян
тел. 03032/2 3 1 5, e-mail: ou_srednogorci@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ!

Директор : Миглена Ангелов

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на Абдуллах Мехмедов Абдулахов от VI клас

Индивидуална форма на обучение
Учебна 2019/2020 г.

Организация на учебния ден: по календарен график

Индивидуалния учебен план е разработен съгласно чл. 94 и чл. 95, ал. 1 и ал. 6 от
Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 20, чл. 21 и чл. 22 от Раздел
V на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план. Приет е на Педагогически съвет с
Протокол № 11/10.09.2019 г., утвърден със Заповед № 380/11.09.2019г. на Директора
на училището.

I.
Разпределение на учебните часове
I - виучебен срок
№ Учебен предмет
Учебни
Седмичен
седмици
брой
часове
i Български език и
литература
18
3
2
2 Човекът
и 18
природата
1
3 Технологии
и 18
предприемачество
4 Информационни
технологии
18
1
18
1
5 География
8
Общ брой часове за седмица

Общ
брой
часове

II - риучебен срок
Учебни
Седмичен
седмици
брой
часове

Общ
брой
часове

54
36

16
16

3
2

48
32

18

16

1

16

18
18

16
16

1
1
8

16
16

II. Организация на обучението
Учебният план е валиден за ученика със специални образователни потребности в VI
клас, обучаващ се в индивидуална форма. Същият е разработен на основание чл. 95,ал.1
от ЗПУО във връзка с Експертно решение № 0434/030 от 13.02.2017 г. на ТЕЛК Смолян.
-Ученикът се обучава по индивидуална програма според потенциалните
възможности.
- Обучението се осъществява в ОУ „П. Р. Славейков”, е. Средногорци.
- Знанията се оценяват чрез текущи проверки.
- Ученикът е на ресурсно подпомагане.
- Методите за работа и начините за оценяване са съобразени със здравословното
състояние и възможностите на ученика.
- Календарният график на обучението по дати и часове ще бъде изготвен след
утвърждаване на учебната програма в ОУ „П. Р. Славейков”.
III. Пояснителни бележки
1. Място за провеждане на обучението: ОУ „П. Р. Славейков”- в училищни
условия. Календарен график за обучение по дати и часове ще бъде изготвен след
утвърждаване на учебната програма на ОУ „П. Р. Славейков”.
2. Специфични методи и форми за обучение, проверка и оценка.
3. Използване на алтернативни и интерактивни методи на обучение- ситуационни
методи, Нагледни методи, Ролеви игри, Дидактични игри. Включване в процеса на
обучение на различни развиващи, образователни, компютърни игри, помощни средства
за обучение, асистиращи технологии и софтуерни програми. Използване на нагледни
материали и работа по методи на Монтесори, TEACCH, AVA, PECS, Макатон.
4. Методи и форми за проверка- наблюдение, тестове, визуални презентиране на
учебното съдържание, съобразени със специфичните особености и потенциалните
възможности на ученика, с емоционалното и здравословното му състояние.

