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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

V - Б   клас 

 

УЧЕБНА  2020 / 2021  ГОДИНА 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

Организация на учебния ден: полудневна 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС /протокол 

№9/08.09.2020 г./, съгласуван е с обществения съвет към училището – 

протокол №7/09.09.2020 г.  и е утвърден със заповед на директора № РД-

08-317/ 09.09.2020 г. 

 

 

 

 



 

І.  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 

 

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

2,5 85 

Примерен вариант:   

Български език и литература  1,5 51 

Математика  1 34 

Общо за раздел А + раздел Б  30 

 

1020 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 

Максимален годишен брой часове за раздел В  
/съгласно рамковия учебен план/ 

4 136 

Български език и литература 2 

 

68 

 

Музика 2 

 

68 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В  34 1156 

 

 



 

 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

1. Училищния учебен план /УУП/ е разработен съгласно чл. 94 на 

Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 

и чл. 17 на Наредба №4 от 30.11.2015 г. за учебния план на МОН, въз 

основа на рамков учебен план за общо образование за основната 

степен на образование /Приложение №1/. 

2. Отговаря на вида на образованието  и на спецификата на обучението, 

като за тази цел, училището е предложило на учениците списък на 

учебните предмети за всеки един от класните, от които родителите 

/настойници/ са избрали, чрез подадено заявление в края на миналата 

учебна година. 
 

3. В задължителните учебни часове /ЗУЧ/ в училището се 

осъществява обучение за придобиване на общообразователна 

подготовка в съответствие с държавния образователн стандарт /ДОС/ 

за общообразователна подготовка чрез учебните предмети, 

предведени за изучаване в съответния клас. 
 

4. В избираемите учебни часове /ИУЧ/ се осъществява обучение за 

придобиване на разширена подготовка по общообразователени 

учебни предмети, включени в раздал А, както следва: 
 

- Български език и литература – 1,5 учебни часа - седмично; 

- Математика – 1 учебен час - седмично; 
 

5. Във факултативните учебни часове /ФУЧ/ се придобива 

допълнителна подготовка отговаряща на интересите на учениците 

чрез обучение по: 

5.1. Български език и литература – 2 учебни часа - седмично; 

5.2. Изобразително изкуство – 2 учебни часа – седмично. 
 

6.  Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и 

спорт, се включва и по един учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности „Лека атлетика“, 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 на МОН и Заповед № РД09-1111/15.08.2016 г. на 

Министъра на образованието и науката.  

7. 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. Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, 

за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. В 

рамките на 5 учебни часа през учебната година се осъществява 

обучение по безопасност на движението по пътищата във връзка с 

Приложение №5 към чл.11, ал.3 от Наредба №13/21.09.2016 г. за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование 

на МОН . 



 

 

 

 


