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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет – 
протокол № 9/13.09.2021 г., съгласуван на заседание на обществения съвет с 
протокол № 4/14.09.2021 г. и е утвърден със заповед на директора 
№649/14.09.2021 г. 



 
І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ОСНОВНА СТЕПЕН НА 

ОБРАЗОВАНИЕ 
НАЧАЛЕН ЕТАП 

І КЛАС 
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 32* 

Раздел А – задължителни учебни часове 
Учебни предмети Годишен 

брой 
часове 

Седмичен 
брой  
часове 

Български език и литература 224 7 
Математика 128 4 
Родинознание 32 1 
Музика 64 2 
Изобразително изкуство 64 2 
Технологии и предприемачество 32 1 
Физическо възпитание и спорт 64 2 
Общо за раздел А 608 19 

Раздел Б – избираеми учебни часове 
Годишен брой часове за раздел Б 96 3 
Български език и литература РП/УП-А 64 2 
Математика РП/УП-А 32 1 
Общо за раздел А + раздел Б 704 22 

Раздел В – факултативни учебни часове 
Максимален годишен брой часове за раздел В  0 0 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 704 22 

 
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Настоящият училищен учебен план е разработен въз основа на Рамков 
учебен план за общо образование за основната степен на образование 
(Приложение 1 към Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план). 

2. Учебните часове, предвидени за една учебна седмица от учебния план, се 
използват за проектни и творчески дейности в рамките на учебната година, 
през регламентираните учебни седмици, в неучебно време или по време на 
ваканции. (Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план ДВ. бр.80 от 24 
септември 2021г.)  

3. На основание чл.106, ал.1 от ЗПУО формата на обучение е дневна  
4. На основание чл. 102, ал.1 от ЗПУО и чл.20, ал.1 от Наредба за организация 

на дейностите в училищното образование организацията на учебния ден е 
целодневна. 

5. Училищното обучение се организира в последователни класове.  
6. Продължителността на обучението на учениците в един клас е една учебна 

година. 
7. Учебните занятия започват в 7,30 часа и продължителността на часа е 35 

мин. 



8. Часовете по БДП – 9 часа годишно се вземат в ЧК. 
9. График на учебното време за учебната 2020/2021 г. 

Графикът на учебната година е определен със заповед  №РД09-1804/31.08.2021 
година на министъра на образованието и науката. 
 
1.Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 
 
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.  есенна  
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. коледна   
01.02.2022 т.                           междусрочна   
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.  пролетна 
      
2. Неучебни дни 
 
18.05.2022 г. – ДЗИ по БЕЛ 
20.05.2022 г. – втори ДЗИ 
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни 
дейности 
15.09.2021 г. – неучебен, но присъствен,  по повод тържествено откриване на 
учебната година. 
18.03.2022 г. – неучебен, но присъствен по повод патронен празник на училището. 
      
3. Начало на втория учебен срок 
02.02.2022 г. 
 
4. Край на втория учебен срок 
31.05.2022 г.      
 
10. 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 следните видове 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 N 1111 / 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за 
организиране и провеждане на спортни дейности и решение на ПС. 
 
11. Всяка учебна седмица включва и по един учебен час „Час на класа“ съгласно 
чл. 92, ал. 2 от 3ПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба 4/30.11.2015 за учебния план. 
 
12.  Екземпляр от учебния план се съхранява в дирекцията на СУ „Д-р П.Берон”. 
 
 
 
 

 

 


