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Форма на обучение: дневна 
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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 

№15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 

№6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ: 

 

 
Начален етап 

Іа 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 

 

Родинознание 
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 1 32 

2.Математика 1 32 

3. Английски език 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

Музика 1 32 

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

 

 

Забележка. 

* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за 

проектни и творчески дейности. 
 

 

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 и е приет на заседание на ПС на 27.08.2021 г. 

2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали учебните 

предмети:  

● Български език и литература – 1 час,  

● Математика – 1 час  

● Английски език–  1 час  

3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали учебните 

предмети: 

● Музика  – 1 час 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 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. С  решение на 

Педагогическия съвет взето на заседание с Протокол № 15/27.08.2021 г. в първи клас в 

часовете по спортни дейности ще се провежда обучение по: лека атлетика. 

Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира 

методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, 

техните възможности, както и с материално-техническата база на училището. 

5. 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. Денят, който е определен за час на класа 

за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като се провежда след 

учебните часове. 

6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните 

условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и 

емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, пожари, правила 

за поведение при терористична заплаха, теми за здравно образование, за екологично 

образование, за справяне с гнева и агресията, чрез които се формират жизнено важни умения 

свързани с опазването на живота и здравето на човека. 

7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП 

за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по 

БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в училище. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ: 

 

 
Начален етап 

Іб 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 

 

Родинознание 
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 1 32 

2.Математика 1 32 

3. Английски език 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

Музика 1 32 

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

 

 

Забележка. 

* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за 

проектни и творчески дейности. 
 

 

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 и е приет на заседание на ПС на 27.08.2021 г. 

2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали учебните 

предмети:  

● Български език и литература – 1 час,  

● Математика – 1 час  

● Английски език–  1 час 

3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали учебните 

предмети: 

● Музика - 1 час 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 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. С  решение на 

Педагогическия съвет взето на заседание с Протокол № 15/27.08.2021г. в първи клас в часовете 

по спортни дейности ще се провежда обучение по: лека атлетика. 

Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира 

методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, 

техните възможности, както и с материално-техническата база на училището. 

5. 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. Денят, който е определен за час на класа 

за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като се провежда след 

учебните часове. 

6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните 

условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и 

емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, пожари, правила 

за поведение при терористична заплаха, теми за здравно образование, за екологично 

образование, за справяне с гнева и агресията, чрез които се формират жизнено важни умения 

свързани с опазването на живота и здравето на човека. 

7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП 

за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по 

БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в училище. 

 

 



стр. 1 

    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ 
4015 ул. ”Елена” №6; тел: 032 642 951, 642 938; email: ou.pl@kableshkov.com 

www.kableshkov.com 
 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

Емилия Алексиева - Директор  
 

   

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за II а клас 
 

 

 

 
Учебна година: 2021/2022 

Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 

№15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 

№6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г. 

mailto:ou.pl@kableshkov.com


стр. 2 

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

 

 
Начален етап 

ІI а 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 1 32 

2.Математика 1 32 

3. Аз и другите 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

Музика (сборна група IIa и IIб клас)  1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 24 768 

 

Забележка. 

* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за 

проектни и творчески дейности. 
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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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба и е приет на заседание на ПС на 27.08.2021 г. 

2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали предметите:  

● Български език и литература – 1 час,  

● Математика – 1 час; 

● Аз и другите – 1 час. 

3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите: 

● Музика – (сборна група 2. а и 2. б клас) - 1 час;  

4. Аз и другите е включен в учебния план по програма на МОН Иновативни училища. 

Училището е вписано в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 

2021/2022 година с Решение №523 на МС от 22.07.2021 г. 

5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 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. С  решение на 

Педагогическия съвет взето на заседание с Протокол №15/27.08.2021 г. във втори клас в 

часовете по спортни дейности ще се провежда обучение по: лека атлетика.  

Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира 

методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, 

техните възможности, както и с материално-техническата база на училището. 

6. 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. Денят, който е определен за час на класа 

за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като се провежда след 

учебните часове. 

7. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните 

условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и 

емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, пожари, правила 

за поведение при терористична заплаха, теми за здравно образование, за екологично 

образование, за справяне с гнева и агресията, чрез които се формират жизнено важни умения 

свързани с опазването на живота и здравето на човека. 

8. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП 

за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по 

БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в училище. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ: 
 

 
Начален етап 

ІI б 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 1 32 

2.Математика 1 32 

3. Аз и другите 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

Английски език 1 32 

Музика (сборна група IIa и IIб клас)  1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 800 

 

Забележка. 
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* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за 

проектни и творчески дейности. 

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 и е приет на заседание на ПС на 27.08.2021 г. 

2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали предметите:  

● Български език и литература – 1 час,  

● Математика – 1 час; 

● Аз и другите – 1 час. 

3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите: 

● Английски език - 1 час 

● Музика – (сборна група 2. а и 2. б клас) - 1 час. 

4. Аз и другите е включен в учебния план по програма на МОН Иновативни училища. 

Училището е вписано в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 

2021/2022 година с Решение №523 на МС от 22.07.2021 г. 

5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 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. С  решение на 

Педагогическия съвет взето на заседание с Протокол №15/27.08.2021 г. във втори клас в 

часовете по спортни дейности ще се провежда обучение по: лека атлетика.  

Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира 

методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, 

техните възможности, както и с материално-техническата база на училището. 

6. 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. Денят, който е определен за час на класа 

за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като се провежда след 

учебните часове. 

7. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните 

условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и 

емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, пожари, правила 

за поведение при терористична заплаха, теми за здравно образование, за екологично 

образование, за справяне с гнева и агресията, чрез които се формират жизнено важни умения 

свързани с опазването на живота и здравето на човека. 
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8. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП 

за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по 

БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в училище. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ: 

 

 
Начален етап 

ІІIа 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 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 32 

2.Математика 1 32 

3. Човекът и обществото 0,5 16 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 864 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1.Музика  1 32 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 896 

 

Забележка. 

* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за 

проектни и творчески дейности. 
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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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба и е приет на заседание на ПС на 27.08.2021 г. 

2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали предметите:  

● Български език и литература – 1 час,  

● Математика– 1 час; 

● Човекът и обществото – 0,5 часа. 

3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите: 

● Музика – 1 час; 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 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. С решение  на 

Педагогическия съвет взето на заседание с Протокол № 15/27.08.2021 г. в трети клас в часовете 

по спортни дейности ще се провежда обучение по: лека атлетика.  

Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира 

методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, 

техните възможности, както и с материално-техническата база на училището. 

5. 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. Денят, който е определен за час на класа 

за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като се провежда след 

учебните часове. 

6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните 

условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и 

емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, пожари, правила 

за поведение при терористична заплаха, теми за здравно образование, за екологично 

образование, за справяне с гнева и агресията, чрез които се формират жизнено важни умения 

свързани с опазването на живота и здравето на човека. 

7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП 

за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по 

БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в училище. 



стр. 1 

    ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ 
4015 ул. ”Елена” №6; тел: 032 642 951, 642 938; email: ou.pl@kableshkov.com 

www.kableshkov.com 
 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

Емилия Алексиева - Директор  

 

   

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за IV а клас 
 

 

 

 

Учебна година: 2021/2022 
Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 

№15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол 

№6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ: 

 

 
Начален етап 

ІVа 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 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 34 

2. Аз и другите 1 34 

3. Математика 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 918 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

1.Български език и литература 1 34 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 29 986 
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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 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение № 1 към същата Наредба и е приет на заседание на ПС на 27.08.2021 г. 

2. По учебен предмет Компютърно моделиране учениците от паралелката се делят на две 

групи. 

3. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали предметите:  

● Български език и литература – 1 час,  

● Аз и другите  – 1 час; 

● Математика – 0,5 часа. 

4.. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите: 

● Български език и литература – 1 час; 

● Математика – 1 час. 

5. Аз и другите е включен в учебния план по програма на МОН Иновативни училища. 

Училището е вписано в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 

2021/2022 година с Решение №523 на МС от 22.07.2021 г 

6. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, 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. С решение  на 

Педагогическия съвет взето на заседание с Протокол №15/27.08.2021 г. в четвърти клас в 

часовете по спортни дейности ще се провежда обучение по: лека атлетика.  

Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира 

методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, 

техните възможности, както и с материално-техническата база на училището. 

7. 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. Денят, който е определен за час на класа 

за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като се провежда след 

учебните часове. 

8. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните 

условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и 

емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, пожари, правила 

за поведение при терористична заплаха, теми за здравно образование, за екологично 

образование, за справяне с гнева и агресията, чрез които се формират жизнено важни умения 

свързани с опазването на живота и здравето на човека. 
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9. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП 

за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по 

БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в училище. 
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№6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Прогимназиален етап 

VІа 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 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.Български език и литература 1 34 

2.Математика 1 34 

3.Английски език 0,5 17 

Общо за раздел А + раздел Б 
30 1020 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 136 

 

1. Музика (сборна група V-VІ клас) 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 31 1054 

 

 

 

 
 

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 и е приет на заседание на ПС на 

27.08.2021 г. 

2. За избираеми учебни часове за 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали 

предметите:  

● Български език и литература – 1 час;  

● Математика – 1 час; 

● Английски език – 0,5 часа. 

3. За факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали 

предметите: 

● Музика (сборна група V-VІ клас) – 1 час 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 

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

09-1111/15.08.2016г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане 

на спортни дейности. С решение на Педагогическия съвет взето на заседание с Протокол 

№15/27.08.2021 г. в шести клас в часовете по спортни дейности ще се провежда обучение по:  

волейбол. 

Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира 

методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, 

техните възможности, както и с материално-техническата база на училището. 

5. 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. Денят, който е определен за час на класа 

за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като се провежда след 

учебните часове. 

6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните 

условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и 

емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, пожари, 

правила за поведение при терористична заплаха, теми за здравно образование, за екологично 

образование, за гражданското образование, за справяне с гнева и агресията, чрез които се 

формират жизненоважни умения свързани с опазването на живота и здравето на човека. 

7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП 

за ученици от V до VІІІ клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете 
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по БДП в прогимназиален етап са възложени на правоспособен учител и се провеждат в 

училище. 

8. Целодневната организация е под формата на сборна група с ученици от 6. и 7. клас.  
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 
Прогимназиален етап 

VIІа 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 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.Български език и литература 1 36 

2.Английски език 1 36 

3.Математика 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 31 1116 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

1.Български език и литература 1 36 

2.Математика  1 36 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 33 1188 
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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 30.11.2015г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба и е приет на заседание на ПС на 

27.08.2021 г.. 

2. За избираеми учебни часове за 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали 

предметите:  

● Български език и литература – 1 час 

● Математика – 1 час  

● Английски език – 1 час. 

3. За факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали 

предметите: 

● Български език и литература -1 час 

● Математика - 1 час 

4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 

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

09-1111/15.08.2016г. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане 

на спортни дейности. С решение на Педагогическия съвет взето на заседание с Протокол 

№15/27.08.2021 г. в седми клас в часовете по спортни дейности ще се провежда обучение по:  

волейбол.  

Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира 

методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, 

техните възможности, както и с материално-техническата база на училището. 

5. 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. Денят, който е определен за час на класа 

за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като се провежда след 

учебните часове. 

6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните 

условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и 

емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, пожари, 

правила за поведение при терористична заплаха, теми за здравно образование, за екологично 

образование, за гражданското образование, за справяне с гнева и агресията, чрез които се 

формират важни умения свързани с опазването на живота и здравето на човека. 
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7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП 

за ученици от V до VІІІ клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете 

по БДП в прогимназиален етап са възложени на правоспособен учител и се провеждат в 

училище. 

8. Целодневната организация е под формата на сборна група с ученици от 6. и 7. клас.  
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	Емилия Алексиева - Директор
	УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

	за I а клас
	Учебна година: 2021/2022
	Форма на обучение: дневна
	Организация на учебния ден: целодневна
	Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол №6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г.
	I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:
	Забележка.
	* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности.
	ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:
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	● Български език и литература – 1 час,
	● Математика – 1 час
	● Английски език–  1 час
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	4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за уч...
	Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база на училището.
	5. 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. Денят, който е определен за час на класа за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като...
	6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, п...
	7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в...
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	Учебна година: 2021/2022
	Форма на обучение: дневна
	Организация на учебния ден: целодневна
	Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол №6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г.
	I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:
	Забележка.
	* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности.
	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 и е приет на заседание на ПС на 27....
	2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали учебните предмети:
	● Български език и литература – 1 час,
	● Математика – 1 час
	● Английски език–  1 час
	3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали учебните предмети:
	● Музика - 1 час
	4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за уч...
	Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база на училището.
	5. 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. Денят, който е определен за час на класа за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като...
	6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, п...
	7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в...
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ
	4015 ул. ”Елена” №6; тел: 032 642 951, 642 938; email: ou.pl@kableshkov.com
	www.kableshkov.com
	УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
	Емилия Алексиева - Директор
	УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

	за II а клас
	Учебна година: 2021/2022
	Форма на обучение: дневна
	Организация на учебния ден: целодневна
	Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол №6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г.
	I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:
	Забележка.
	* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности.
	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 и е приет на заседание на ПС на 27....
	2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Български език и литература – 1 час,
	● Математика – 1 час;
	● Аз и другите – 1 час.
	3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Музика – (сборна група 2. а и 2. б клас) - 1 час;
	4. Аз и другите е включен в учебния план по програма на МОН Иновативни училища. Училището е вписано в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година с Решение №523 на МС от 22.07.2021 г.
	5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за уч...
	Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база на училището.
	6. 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. Денят, който е определен за час на класа за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като...
	7. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, п...
	8. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в...
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ
	4015 ул. ”Елена” №6; тел: 032 642 951, 642 938; email: ou.pl@kableshkov.com
	www.kableshkov.com
	УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
	Емилия Алексиева - Директор
	УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

	за II б клас
	Учебна година: 2021/2022
	Форма на обучение: дневна
	Организация на учебния ден: целодневна
	Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол №6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г.
	I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:
	Забележка.
	* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности.
	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 и е приет на заседание на ПС на 27....
	2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Български език и литература – 1 час,
	● Математика – 1 час;
	● Аз и другите – 1 час.
	3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Английски език - 1 час
	● Музика – (сборна група 2. а и 2. б клас) - 1 час.
	4. Аз и другите е включен в учебния план по програма на МОН Иновативни училища. Училището е вписано в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година с Решение №523 на МС от 22.07.2021 г.
	5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за уч...
	Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база на училището.
	6. 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. Денят, който е определен за час на класа за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като...
	7. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, п...
	8. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в...
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ
	4015 ул. ”Елена” №6; тел: 032 642 951, 642 938; email: ou.pl@kableshkov.com
	www.kableshkov.com
	УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
	Емилия Алексиева - Директор
	УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

	за III а клас
	Учебна година: 2021/2022
	Форма на обучение: дневна
	Организация на учебния ден: целодневна
	Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол №6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г.
	I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:
	Забележка.
	* Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се използват за проектни и творчески дейности.
	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 и е приет на заседание на ПС на 27....
	2. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Български език и литература – 1 час,
	● Математика– 1 час;
	● Човекът и обществото – 0,5 часа.
	3. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Музика – 1 час;
	4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за уч...
	Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база на училището.
	5. 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. Денят, който е определен за час на класа за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като...
	6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, п...
	7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в...
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ
	4015 ул. ”Елена” №6; тел: 032 642 951, 642 938; email: ou.pl@kableshkov.com
	www.kableshkov.com
	УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
	Емилия Алексиева - Директор
	УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

	за IV а клас
	Учебна година: 2021/2022
	Форма на обучение: дневна
	Организация на учебния ден: целодневна
	Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол №6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г.
	I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ:
	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 и е приет на заседание на ПС на 27....
	2. По учебен предмет Компютърно моделиране учениците от паралелката се делят на две групи.
	3. За избираеми през учебната 2021/2022 година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Български език и литература – 1 час,
	● Аз и другите  – 1 час;
	● Математика – 0,5 часа.
	4.. За факултативни през 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Български език и литература – 1 час;
	● Математика – 1 час.
	5. Аз и другите е включен в учебния план по програма на МОН Иновативни училища. Училището е вписано в Списъка на иновативните училища в Република България за учебната 2021/2022 година с Решение №523 на МС от 22.07.2021 г
	6. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за уч...
	Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база на училището.
	7. 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. Денят, който е определен за час на класа за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като...
	8. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, п...
	9. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП за ученици от І до ІV клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по БДП в начален етап са възложени на правоспособни учители и се провеждат в...
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” ГР.ПЛОВДИВ
	4015 ул. ”Елена” №6; тел: 032 642 951, 642 938; email: ou.pl@kableshkov.com
	www.kableshkov.com
	УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
	Емилия Алексиева - Директор
	УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

	за VI а клас
	Учебна година: 2021/2022
	Форма на обучение: дневна
	Организация на учебния ден: целодневна
	Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол №6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г.
	I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
	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 и е приет на заседание на ПС на 27....
	2. За избираеми учебни часове за 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Български език и литература – 1 час;
	● Математика – 1 час;
	● Английски език – 0,5 часа.
	3. За факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Музика (сборна група V-VІ клас) – 1 час
	4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за уч...
	Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база на училището.
	5. 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. Денят, който е определен за час на класа за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като...
	6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, п...
	7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП за ученици от V до VІІІ клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по БДП в прогимназиален етап са възложени на правоспособен учител и се про...
	8. Целодневната организация е под формата на сборна група с ученици от 6. и 7. клас.
	ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ТОДОР КАБЛЕШКОВ” гр. ПЛОВДИВ
	4015 ул. ”Елена” №6; тел: 032 642 951, 642 938; email: ou.pl@kableshkov.com
	www.kableshkov.com
	УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
	Емилия Алексиева - Директор
	УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

	за VII а клас
	Учебна година: 2021/2022
	Форма на обучение: дневна
	Организация на учебния ден: целодневна
	Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №15/27.08.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището - протокол №6/27.08.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-803/27.08.2021 г.
	I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
	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 и е приет на заседание на ПС на 27....
	2. За избираеми учебни часове за 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Български език и литература – 1 час
	● Математика – 1 час
	● Английски език – 1 час.
	3. За факултативни учебни часове за 2021/2022 учебна година, ученици и родители са избрали предметите:
	● Български език и литература -1 час
	● Математика - 1 час
	4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, е включен и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за уч...
	Часът по спортни дейности се провежда от правоспособен учител по ФВС. Учителят избира методиката на провеждане на обучението, която е съобразена с възрастта на учениците, техните възможности, както и с материално-техническата база на училището.
	5. 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. Денят, който е определен за час на класа за паралелката се определя ежегодно със заповед на директора, като...
	6. Класният ръководител разработва план за работа с класа, в който според конкретните условия и потребности на учениците включва теми свързани с нравственото, естетическото и емоционалното развитие на учениците, теми за реакция при бедствия, аварии, п...
	7. Обучението по БДП се осъществява по учебни програми за възпитание и обучение по БДП за ученици от V до VІІІ клас, утвърдени от Министъра на образованието и науката. Часовете по БДП в прогимназиален етап са възложени на правоспособен учител и се про...
	8. Целодневната организация е под формата на сборна група с ученици от 6. и 7. клас.

