
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,

ЗАПОВЕД

№ 27/10.09.2018?.

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 от Закона за предучилищното 
училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния 

лан, след приемане от педагогическия съвет (протокол № 10 от 03.09.2018г.) и
ьгласуване с Обществения съвет към училището (протокол №10 от 07.09. 2018г.)

УТВЪРЖДАВАМ:

ЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на СЕДМИ КЛАС
а учебната 2018/ 2019 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо

бразование за основната степен на образование (Приложение № 1 към Наредба № 4 /

0 ноември 2015 г. за учебния план).

Училищният учебен план се спазва стриктно и не може да се променя по време на 

чебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

бразованието като приложение към Списък-образец №1.
»

Хартиен носител на училищния учебен план  ̂да се съхранява в Дирекцията от г-жа 

1аня Климова-директор

Настоящата заповед да се доведе до знанието. на педагогическите специалисти, 
чениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на г-жа Пенка Димитрова-главен учител

Ваня Климова

Директор
У
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V
|  ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ" СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И М ЕТОД ИИ . СЕЛО ДЕВЕНЕ

с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев” № 58, тел. 09182/2275, 
еЯКШРйп Е-шаИ: 8еуепе.1972{а)аЬу.Ь^

УТВЪРЖДАВАТ
ДИРЕКТОР:

ВАН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна година: 2018/2019 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет- 
протокол № 10/03.09.2018г.,съгласуван с Обществения съвет към
училището е Протокол №10/07.09.2018г.и е утвърден със заповед на 
директора № 27/10.09.2018г.

За СЕДМИ клас



V \
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОИ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап

VII 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 цивилизация 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

Общ брой часове за раздел Б 3 108

1 .Български език и литература 2 72
2 .Математика 1 36

Общо за раздел А + раздел Б 31 1116

*



И. 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 30.11.20152. 

за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2.

2.Чуждият език,който се изучава в паралелката е Английски език.

В съответствие с чл.14,ал.4 от Наредба №4/30.11.2016г. за учебния план,определеният 

чужд език в училищния учебен план в първия от класовете от степента,от който започва 

изучаването му,не може да се променя в училищните учебни планове за същата 

паралелка в следващите класове от степента.

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва 

и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните 

видове спорт: физическо възпитание и спорт -  волейбол, 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-1111/15.08.2016 на .министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на спортни дейности

4. 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.

5.На основание Заповед №РД-09-612/31.09.2000г. на МОН,учениците задължително 

изучават в ЧК правилата за движение по пъти щата,съгласно утвърдените учебни

програми за всеки клас.


