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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 11/09.09.2019 г., съгласуван е с Обществения съвет към
училището - протокол № 8/13.09.2019 г. и е утвърден със заповед на
директора № 1213/13.09.2019 г.
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закона за училищното и
предучилищното образование /ЗПУО/, чл. 14, чл. 16, чл. 17 и Приложение № 1 към чл. 12, ал.
2, т. 1 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.
2. Съгласно чл. 87, ал. 1, ал. 2 от ЗПУО, чл. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния
план, Учебният план разпределя учебното време между учебните предмети или модули или
дейности за придобиване на училищната подготовка.
Структурата на учебния план обхваща три групи учебни часове, разпределени в
раздели, както следва:
1. раздел А – задължителни учебни часове;
2. раздел Б – избираеми учебни часове;
3. раздел В – факултативни учебни часове.
2.1. В задължителните учебни часове от Раздел А - „Учебни предмети, седмичен и
годишен брой на учебните часове“ се осъществява обучение за придобиване на
общообразователната подготовка в съответствие с държавния образователен стандарт за
общообразователна подготовка чрез учебните предмети, предвидени за изучаване в
съответния клас /чл. 88, ал. 1 от ЗПУО, чл. 5, ал. 1 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния
план/.
2.2. В избираемите учебни часове от Раздел Б - „Учебни предмети, седмичен и годишен
брой на учебните часове“ може да се осъществява обучение за придобиване на: разширена
подготовка по общообразователни учебни предмети, включени в раздел А; разширена
подготовка по общообразователни учебни предмети, които не се изучават в раздел А в
съответния клас, но се изучават в процеса на училищно обучение; подготовка по учебни
предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното
образование, предприемачеството, управлението на личните финанси и програмирането,
защитата на родината, населението и околната среда, учебни предмети, които формират
национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие в децата и учениците, като
разширяват и допълват съдържание, което присъства интегрирано в други учебни предмети
/чл. 8, ал. 1 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, чл. 76, ал. 5., чл. 89, ал. 1, ал. 2 от
ЗПУО/.
2.3. Във факултативните учебни часове от Раздел В - „Учебни предмети, седмичен и
годишен брой на учебните часове“ се осъществява обучение за придобиване на допълнителна
подготовка чрез обучение по предмети, модули и/или дейности, които училището може да
предложи и отговарящи на интересите на учениците и подкрепящи развитието на заложбите
им. /чл. 90 от ЗПУО, чл. 10, 1 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план/.
Провеждат се извън задължителното учебно време, в групи при спазване на изискванията
на Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и
училищното образование , приета с ПМС № 219 от 05.10.2017 г.
3. Всяка учебна седмица, извън часовете по чл. 87, ал. 2 и 3 от ЗПУО по физическо
възпитание и спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане
на спортни дейности чрез следните видове спорт, 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 обучението по
учебния час за спортни дейности:
начален етап – І а клас спорт – лека атлетика - 1 час - 32 часа годишно.
Продължителността на обучението е един учебен час седм ично.
Обучението се осъществява чрез елементи и двигателни упражнения, които
изграждат двигателни умения и навици, специфични за съответния вид спорт и
участие в в спортни мероприятия, подходящи за тази възрастова група.
4. Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковия учебен план, включва
и по един учебен „Час на класа“, съгласно чл. 92, ал. 2, ал. 4 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от
Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се използва за последователно
3

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.
Обучението и дейностите може да се осъществяват в блок от часове в зависимост от
спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката /чл.14, ал. 7
от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план/.
Учениците от I а клас провеждат един „Час на класа“ седмично - 32 часа
годишно. Задължително изучават в „Часа на класа“ правилата за движение по пътищата,
съгласно одобрените учебни програми по Безопасност на движението за всеки клас и Заповед
№ РД–09–619/31.10.2000 г. на Министъра на образованието и науката - 9 часа годишно.
5. Организация на учебния ден: ЗУЧ, ИУЧ, ФУЧ се провеждат в самостоятелен блок
преди обяд или след обяд.
Самоподготовка, организиран отдих и физическа активност, занимания по
интереси, консултации с ученици, диагностициране и насърчаване на постиженията на
учениците, работа по индивидуални образователни програми се провеждат в сборни
групи/ от различни паралелки от един клас.
6. Учениците се обучават в дневна форма на обучение.
7. Проверката и оценката на знанията, уменията и компетентностите на
учениците в процеса на обучение се извършва в съответствие с Наредба № 11/01.09.2016
г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.
8. При необходимост съгласно Раздел VI от ЗПУО - форми на обучение,
училището организира съответните форми на обучение, съобразно потребностите на
учениците и нормативната база.
9. Училищният учебен план е в сила за постъпилите през учебната 2019 – 2020 г.
ученици в І а клас /§ 24, ал. 1 от ЗПУО, § 1, ал. 1 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план/.
10. Всеки има право да завърши определен клас по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в същото училище /чл. 19, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за
учебния план/.
11. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ
през учебната година, от която обучението продължава /чл. 97, ал.1, ал. 2 от ЗПУО, чл. 19, ал. 2
от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план/.
12. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желанието
си при условията и по реда на чл. 16, ал. 1, чл. 18, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за
учебния план.
13. Училищният учебен план се разработва в съответствие с интересите на учениците
и с възможностите на училището и не може да се променя през учебната година /чл. 16, ал. 1,
ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план/.
14. Екземпляр от училищния учебен план се съхранява към документите във връзка
със Списък-образец № 1 за учебната година, копие - в задължителната документация на
паралелката и при зам.-директора по УД за издаване на документи при преместване на
ученици в други училища, съгласно чл. 108, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование.
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