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ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ" СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ". СЕЛО ДЕВЕ1Е
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,

ЗАПОВЕД

j № с...

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 от Закона за предучилищното 
и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния
план, след приемане от педагогическия въвет Протокол № ...£& ............ /. {& С  и
съгласуване с обществения съвет към училището Протокол №.... ........  .........../ ж - т . Ж с .......

УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на ПЪРВИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

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

30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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



с. Дев<
СВЕТ И Qi

УГВЪРЖДА

ДИРЕКТОР:

аца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275, 
E-mail: devene.1972@abv.bg

ВАНЯ КЛИМОВА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

за ПЪРВИ клас

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет- 
протокол № 10/02.09.2019г.,съгласуван с Обществения съвет към
училището с Протокол №8/ 10.09.2019г.и е утвърден със заповед на 
директора № 670/11.09.2019г.

mailto:devene.1972@abv.bg


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

Начален етап

I клас
Учебни седмици з:2

Раздел А  -задължителни

Учебни предмети
Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература
1 224

Математика
4 128

Околен свят
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 2 64
2.Математика 1 32

Общо за раздел А + раздел Б
22 704



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 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание се включва и по един 

учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: физическо възпитание и 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 №РД 09-1111/15.08.2016г.на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности.

3. 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.

4. На основание Заповед №РД-09-2684/20.09.2018 на МОН,учениците задължително 

изучават в ЧК правилата за движение по пътищата,съгласно утвърдените учебни 

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

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 от Закона за предучилищното
и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния
план, след приемане от педагогическия съвет Протокол №.... .................  и
съгласуване с обществения съвет към училището Протокол №..... .................. ...................................

*
УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на ВТОРИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

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

30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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



УГВЪРЖДА

ДИРЕКТОР:

, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275, 
^  E-mail: devene.1972@abv.bg

ВАНЯ КЛИМО
\

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет- 
протокол № 10/02.09.2019г.,съгласуван с Обществения съвет към
училището с Протокол №8/10.09.2019г.и е утвърден със заповед на 
директора № 671/11.09.2019г.

за ВТОРИ клас



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

Начален етап

II клас
Учебни седмици

гладел п. м д ь л ш и ш ш
32

Учебни предмети
Седмичен брой 
учебни часове

Годишен брой 
учебни часове

Български език и литература
7 224

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

сове

Общ брой часове за раздел Б
3 96

1 .Български език и литература 2 64
2.Математика 1 32

Общо за раздел А + раздел Б
23 736

гативни |||||| Ш Щ г̂ рМРрии...■
: : : ....

Максимален брой часове за раздел В 4 128



„Фолклор на етносите -ромски фолклор“ 2 64

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

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за 

учшищното и предучилищното образова, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба 

№ 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

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

В съответствие е 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 се включва и по 

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

видове спорт: физическо възпитание и 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 №РД 09-1111/15.08.2016г.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-09-2684/20.09.2018 на МОН,учениците задължително 

изучават в ЧК правилата за движение по пътищата,съгласно утвърдените учебни 

програми за всеки клас.

6. Учебните часове от раздел В-факултативни учебни часове в Училищния учебен 

план,се провеждат в сборна група от ученици II,III и IV.
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с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 от Закона за предучилищното 
и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния
план, след приемане от педагогическия Протокол №..... /.Р ........  и
съгласуване с обществения съвет към училището Протокол №....... ................./... /I? .. .. /P J :.. PP'C:.

УТВЪРЖДАВАМ:
*

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на ТРЕТИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към Наредба

30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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



с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275, 
flCBf 7ft E-mail: devene.1972@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР

ВАНЯКЛИМОВА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ТРЕТИ клас

УЧЕБНА ГОДИНА: 2019/2020 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:ЦЕЛОДНЕВНА

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет-протокол 
№ 10/02.09.2019г.,съгласуван с Обществения съвет към училището с Протокол № 
8/10.09.2019г.и е утвърден със заповед на директора № 672/11.09.2019г.

mailto:devene.1972@abv.bg


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

' v . ' " ' ' ' ' ' \
Начален етап

III 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

Годишен брой часове за раздел Б
/съгласно рамковия учебен план/

' 2,5 80

Български език и литература 1,5 48 *

Математика 1 32

Общо за раздел А + раздел Б 27 864

Раздел В -  факултативни учебни часове

1 „ Фолклор на етносите “-ромски фолклор || 2 64
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 29

/при вземане предвид на действително разпределените \
928



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното и

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба № 4 от за

учебния план и въз основа на Рамков учебен план за общо образование за основната 

степен на образование (Приложение №1 към Наредба № 4 / 3 0  ноември 2015 г. за учебния 

план).

2. Чуждият език, който се изучава в паралелката е Английски език. В съответствие е чл. 14, 

ал.4 от Наредба № 4 / 30.11.2016 г. 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 -  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 № РД-09-1111/15.08.2016г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности.

4. Всяка учебна седмица включва и по един час 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-09-2684/20.09.2018 на МОН,учениците задължително изучават 

в ЧК правилата за движение по пътищата,съгласно утвърдените учебни програми за всеки 

клас.

6. Учебните часове от раздел В-факултативни учебни часове в Училищния учебен план,се 

провеждат в сборна група от ученици II,III и IV.

| часоее om раздаз .В/ || ||



ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ" СВЕТИ ОВЕТИ Ш И Л  И МЕТОДИЙ", СЕЛО Д О Е Н Е
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев” № 58, тел. 09182/2275,

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 от Закона за предучилищното 
и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния
план, след приемане от педагогическия съвет Протокол №..... /.$ .......... I и
съгласуване с обществения съвет към училището Протокол №..... ............... I

УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на ЧЕТВЪРТИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

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

30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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



УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за четвърти клас

Учебна година: 2019 /  2020 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -  

Протокол № 10/02.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към 
училището — Протокол № 8/10.09.2019 г. и е утвърден със заповед на

директора 
№ 673/11.09.2019 г

стр. 1



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

№ Видове подготовка 
Учебни предмети

Брой учебни седмици
Годишен брой на 

часовете
18 16

Седмичен брой на 
часовете

1 2 3 4 5

Раздел А -  задължителни учебни часове
I. Общообразователна подготовка
1. Български език и литература 7 1 238

2. Чужд език -  английски 3 3 102

3. М атематика 4 4 136

4. Компютърно моделиране 1 1 34

5. Човекът и обществото 1 1 34

6. Човекът и природата 2 2 68

7. М узика 1.5 1.5 51

8. Изобразително изкуство 1.5 1.5 51

9. Технологии и предприемачество 1 1 34

10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2.5 85

Общо за раздел А 24.5 24.5 833
П. Раздел Б - избираеми учебни часове

Общ брой часове за раздел Б 85
1. Български език и литература 1.5 1.5 51

2. М атематика 1 1 34

Общо за раздел Б 2.5 2.5 85
Общо за раздел А+ раздел Б 27 27 918

III. Раздел В -  факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В 128
„Фолклор на етносите-ромски фолклор 2 2 64
Общо за раздел А +раздел Б+ раздел В 29 27 982

стр. 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 от 30.11.2015 г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

2. 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 № РД 09-1111/15.08.2016 г. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

4. В часа на класа са включени теми за изучаване на правилата за движение по 

пътищата, съгласно Заповед № РД09-2684/20.09.2018 на МОН и учебните програми 

„Безопасност на движението по пътищата“ - 6 часа, съгласно Наредба за изменение и 

допълнение на Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование

5. Часовете по БДП се водят от преподавател, преминал квалификационен курс.

6. Учебните часове от раздел В- факултативни учебни часове в Училищния учебен 

план,се провеждат в сборна група от ученици от II, III и IV клас.



ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ“ ОВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", СЕЛО ДЕВЕНЕ
♦

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

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 
и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 
план, след приемане от педагогическия съвет Протокол 
съгласуване с обществения съвет към училището Протокол №......й.....

4 от Закона за предучилищното 
4 от 30.11.2015 г. за учебния

№.... /й...................и
.........

УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на ПЕТИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

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

30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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



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

УТВЪРЖДАВ 
ДИРЕКТОР:

E-mail: devene.1972@abv.bg

ВАНЯ КЛИМОВА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ПЕТИ клас

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет- протокол 
№ 10/02.09.2019г.,съгласуван от Обществен съвет- протокол№ 8/10.09.2019г. и е 
утвърден със заповед на директора № 674/11.09.2019г.

mailto:devene.1972@abv.bg


II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап

V 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 цивилизация 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 1,5 51
2. Математика 1 34

Общо за раздел А + раздел Б
30

1020

Раздел В -факултативни учебни часове

Максимален годишен брой часове за 
раздел В/съгл. рамков учебен план/

4
136

„фолклор на етносите-ромски фолклор“
2

68

Общо за раздел А +раздел Б + раздел В
32

1088



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 от за

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

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-09-2684/20.09.2018г на МОН,учениците задължително

изучават в ЧК правилата за движение по пътищата,съгласно утвърдените учебни 

програми за всеки клас.

6. Учебните часове от раздел В- факултативни учебни часове в Училищния учебен 

план,се провеждат в сборна група V и VI клас.



ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ ’  СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ", СЕЛО ДЕВЕНЕ
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев” № 58, тел. 09182/2275,

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 
и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 
план, след приемане от педагогическия съвет Протокол 
съгласуване с обществения съвет към училището Протокол №.......

4 от Закона за предучилищното 
4 от 30.11.2015 г. за ̂ учебния

№.......  /.<?.........  и
.........!

УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на ШЕСТИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към Наредба № 4 /*
30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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



УТВЪРЖДАВА
ДИРЕКТОР:

BAH

Г^бщ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,
B .m o il -  r lm m n o  1 Ьсг

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет- 
протокол № 10/02.09.2019г.,съгласуван с Обществения съвет към
училището с Протокол №8/10.09.2019г.и е утвърден със заповед на 
директора № 675/11.09.2019г.

за ШЕСТИ клас



II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап

VI клас
Учебни седмици 34

" ̂  гт ъл  шитблн

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 цивилизация 2 68

Географня 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 ч«ттттхтттштттттйегже

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85

1 .Български език и литература 1,5 51
2.Математика 1 34

Общо за раздел А + раздел Б 30 1020

Раздел В -факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за 
раздел В/съгл. рамков учебен план/

4 136
„фолклор на етносите-ромски фолклор“ 2 68
Общо за раздел А +раздел Б + раздел В 32 1088



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 от 30.11.2015г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.

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

В съответствие е 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-09-2684/20.09.2018г. на МОН,учениците задължително 

изучават в ЧК правилата за движение по пътищата,съгласно утвърдените учебни 

програми за всеки клас.

6. Учебните часове от раздел В- факултативни учебни часове в Училищния учебен 

план,се провеждат в сборна група V и VI клас.



ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ" О В Е Н  С Ю И  КИРИЛ И МЕТОДИЙ", СЕЛО ДЕЛЕНЕ
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,

ЗАПОВЕД

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 от Закона за предучилищното 
и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния
план, след приемане от педагогическия съвет Протокол №.....  ........и
съгласуване с обществения съвет към училището Протокол №.... ..................../...

УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на СЕДМИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

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

30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

• Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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



ДИРЕКТОР:

Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275, 
E-mail: devene.1972@abv.bg

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За СЕДМИ клас

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна 
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет- 
протокол № 10/02.09.2019г.,съгласуван с Обществения съвет към
училището с Протокол №8/10.09.2019г.и е утвърден със заповед на 
директора № 676/11.09.2019г.

mailto:devene.1972@abv.bg


II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап

VII клас
Учебни седмици 36
; v: ' Раздел А - задължителни учебни часове ' ЙЙЙГ- 1

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

Раздел Б -  избираем# уШЩШ асове у . щ

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



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното 

и предучилищното образование, чл. 14, чл. хб и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.20152. 

за учебния план и Приложение № i към същата Наредба.

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-09-2684/20.09.2018г.. на МОН,учениците задължително 

изучават в ЧК правилата за движение по пътищата,съгласно утвърдените учебни 

програми за всеки клас.



ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ 'СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ". СЕЛО ДЕВЕНЕ
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,

ЗАПОВЕД

№ Ж:.&

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 
и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 
план, след приемане от педагогическия съвет Протокол 
съгласуване с обществения съвет към училището Протокол №.... .....

4 от Закона за предучилищното 
4 от 30.11.2015 г. за учебция

№ /(?....j и

УТВЪРЖДАВАМ:

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на ДЕВЕТИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за професионално 

образование без интензивно и разширено изучаване на чужд език (Пршожение № 8 към Наредба № 4 /  

30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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



Н УЧЕБЕН ПЛАН

УТВЪРЖДАВ 
ДИРЕКТОР

ВАНЯ

3065, общ. Враца, ул.,Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275, 
E-mail: devene.1972@abv.bg

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

за IX клас

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 811 „Хотелиерство,ресторантьорство и кетъринг“

ПРОФЕСИЯ:
КОД 811090 „Работник в заведенията за хранене и развлечения“

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 8110901 „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене 
и развлечения“

Учебна година 2019-2020 
Форма на обучение: Дневна 
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол 
№10/02.09.2019г., съгласуван е с обществения съвет към училището -  Протокол № 
8/10.09.2019г.и е утвърден със заповед № 677/11.09.2019г. на директора.

mailto:devene.1972@abv.bg


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

Видове подготовка, учебни предмети

IX
Седмичен 

брой учебни 
часове

Годишен брой 
учебни часове

Учебни седмици 36
1 2 3 4

Раздел А -  задължителни учебни часове
I. Общообразователна подготовка

1. Български език и литература 3 108

2. Чужд език -Английски език 2 72

3. Чужд език -Френски език 2 72

4. Математика 3 108

5. Информационни технологии 1 36

6. История и цивилизации 2 72

7. География и икономика 1 36

8. Философия 1 36

9. Биология и здравно образование 1 36

10. Физика и астрономия 1 36
11. Химия к опазване на околната среда 1,5 54

12. Музика 0,5 18

13. Изобразително изкуство 0,5 18
14. Физическо възпитание и спорт 2 72
II. Обща професионална подготовка

1. Здравословни и безопасни условия на труд 0,5 18

Общо зя раздел А 792

Раздел Б - избираеми учебни часове

III. Специфична професионална подготовка

1. Микробиология 0,5 18

2. Кулинарни техники и технологии 1 36

3. Безопасност и долекарска помощ в ресторанта 0,5 18

IV. Разширена професионална подготовка

1. УП Отчетност и работа с документи 2 72

2. УП Кулинарни техники и технологии 4 144

стр. 2



VI. Разширена професионална подготовка

1. Хигиена на храненето и хранително законодателство 1 36

Общо за раздел Б 162 64
Общо за раздел А+ раздел Б 1152 64

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен въз основа на типовия учебен план за 
професионално образование по рамкова програма А-вариант АЗ на специалността с 
код 8110901 от професията с код 811090,утвърден със заповед №РД 09- 
3568/17.08.2017 година на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 94, 
на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на 
Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

2. Училищният учебен план е разработен с участието на представители на местния 
бизнес съгласно чл. 13д, ал. 3 от ЗПОО, с цел осигуряване на по-големи 
възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с 
реалните потребности и с възможностите на бизнеса въз основа на типов учебен 
план и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по 
специалността от професия.

3. Всяка'учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание се включва и по 
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по 
волейбол,съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 
4/30.11.2015 г. за учебния план. Заповед № Р Д - 09-1111/15.08.2016 г. на министъра 
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности, 
който се провежда в спортната база на училището -  училищна спортна площадка и 
физкултурен салон, извън останалите учебните часове.

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. В часа на класа са 
включени 4 теми по Безопасност на движението по пътищата, съгласно чл. 11, ал. 1, 
т. 5 от Наредба №13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование по програма утвърдена със Заповед №РД09- 
2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

5. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени 
от директора на училището и съгласувани с ръководителя на стопанската 
органкзация/предприятие/, в която се провежда практическото обучение съгласно 
чл. 30, ал. 1 и 3 от ЗПОО.



Щ Р Г /  ОБЕДИНЕНО У Н И Л Щ Г  СВЕТИ ОВЕТИ КИРИЯ И МЕТОДИЙ” , СЕЛО Д ЕВ И Н
с. Девене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275,

ЗАПОВЕД

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

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на ДЕСЕТИ КЛАС
за учебната 2019/ 2020 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за професионално

30 ноември 2015 г. за учебния план).

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

учебната година.

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец №1.

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

Ваня Климова-директор

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

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

план, след приемане

УТВЪРЖДАВАМ:

образование без интензивно и разширено изучаване на чужд език (Приложение № 8 към Наредба № 4 /

В Л Н Я К Л И М
Д И Р Е К Т С



сиДевене 3065, общ. Враца, ул. „Ангел Георгиев" № 58, тел. 09182/2275, 
E-mail: devene.1972@abv.bg

УТВЪРЖДАВА
ДИРЕКТОР

ВАНЯ К.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ

С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ 
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 811 „Хотелиерство,ресторантьорство и кетъринг“

ПРОФЕСИЯ:
КОД 811090 „Работник в заведенията за хранене и развлечения“

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 8110901 „Работник в производството на кулинарни изделия в заведенията за хранене 
и развлечения“

Учебна година 2019-2020 
Форма на обучение: Дневна 
Организация на учебния ден: Полудневна

за X клас

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - Протокол 
№10/02.09.2019г., съгласуван е е обществения съвет към училището -  Протокол № 
8/10.09.2019г.и е утвърден със заповед № 678/11.09.2019г. на директора.

mailto:devene.1972@abv.bg


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

Видове подготовка, учебни предмети

X
Седмичен 

брой учебни 
часове

Годишен брой 
учебни часове

Учебни седмици 36 2
1 2 3 4 5

Раздел А -  задължителни учебни часове

I. Общообразователна подготовка

1. Български език и литература 3 108

2. Чужд език -Английски език 2 72

3. Чужд език -Френски език 2 72

4. Математика 2 72

5. Информационни технологии 0,5 18

6. История и цивилизации 3,5 126

7. География и икономика 2,5 90

8. Философия 2 72

9. Биология и здравно образование 2 72

10. Физика и астрономия 2 72

11. Химия и опазване на околната среда 2 72

12. Музика 0,5 18

13. Изобразително изкуство 0,5 18

14. Физическо възпитание и спорт 2 72

II. Обща професионална подготовка

1 . Икономика 1 36

Общо за раздел А 990

Раздел Б - избираеми учебни часове

III. Специфична професионална подготовка

1 . Кулинарни техники и технологии 0,5 18

IV. Учебна практика

1 . Кулинарни техники и технологии 3 108

V. Производствена практика 64



3. УП Безопасност и долекарска помощ 2 72

Общо за раздел Б 360

Общо за раздел А+ раздел Б 1152

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен въз основа на типовия учебен план за 
професионално образование по рамкова програма А-вариант АЗ на специалността с 
код 8110901 от професията с код 811090,утвърден със заповед №РД 09- 
3568/17.08.2017 година на министъра на образованието и науката, съгласно чл. 94, 
на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на 
Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.

2. Училищният учебен план е разработен с участието на представители на местния 
бизнес съгласно чл. 13д, ал. 3 от ЗПОО, с цел осигуряване на по-големи 
възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с 
реалните потребности и с възможностите на бизнеса въз основа на типов учебен 
план и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по 
специалността от професия.

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание се включва и по 
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по 
волейбол,съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 
4/30.11.2015 г. за учебния план. Заповед № РД -  09-1111/15.08.2016 г. на министъра 
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности, 
който се провежда в спортната база на училището -  училищна спортна площадка и 
физкултурен салон, извън останалите учебните часове.

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. В часа на класа са 
включени 4 теми по Безопасност на движението по пътищата, съгласно чл. 11, ал. 1, 
т. 5 от Наредба №13 от 21.09.2016г. за гражданското, здравното, екологичното и 
интеркултурното образование по програма утвърдена със Заповед №РД09- 
2684/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.


