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І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕТЕ ОТ РАЗДЕЛ А –
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ЗУЧ), РАЗДЕЛ Б – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ (ИУЧ) И РАЗДЕЛ В – ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ФУЧ)

Начален етап
I клас
32
Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

7

224

4

128

1

32

2

64

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

2

64

Учебни предмети
Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика

Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

19

608

Раздел Б – избираеми учебни часове
1.Български език и литература

3

96

Общо за раздел А + раздел Б

22

704

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

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

22

704

Организиране и провеждане на спортни
дейности - модули
Лека атлетика

1

32

Час на класа

1

32
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Раздел IV на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и
Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица се провежда по един учебен час за спортни дейности по Лека
атлетика, съгласно глава втора, Раздел IV от Наредба № 10/01.09.2016 г. и Заповед на
министъра на образованието и науката № РД 09-1111/15.08.2016 г. Обучението е насочено
към повишаване на двигателните умения и навици за постигане на спортно състезателна
подготвеност по Лека атлетика и придобиване на състезателен опит в спортни състезания.
3. Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите учебни планове се включва
и по един учебен час на класа, съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба №
4/30.11.2015 за учебния план, който се използва за последователно развитие на класа, за
патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез
ученическото самоуправление.
4. Обучението по т. 2 и 3 може да се осъществява в блок от часове в зависимост от
спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката.
5. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е
задължително за всеки ученик от паралелката. Изучаването на учебните предмети,
предложени в раздел В не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желание.
6. Училищният учебен план не може да се променя през учебната година
7. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към училището Протокол
№ 1/06.09.2018 г.

ДИРЕКТОР :............................
Галина Вълкова
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