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УЧИЛИЩНИЯТ УЧЕБЕН ПЛАН Е ПРИЕТ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С РЕШЕНИЕ ОТ 

ПРОТОКОЛ № 11/08.09.2022 ГОДИНА,  СЪГЛАСУВАН С ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ И Е УТВЪРДЕН 

СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА №1310 / 14.09.2022 Г. 

 

 

 



 

 
 

І. График на учебното време през учебната 2022/2023 година 

 

 

 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2022/2023 година: 

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна 

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за V - ХІ клас 

2. Неучебни дни: 

17.02.2023 г. Патронен празник 

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ  

23.05.2023 г. втори ДЗИ  

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни,    просветни и 

културни дейности 

13.06.2023 г. НВО по БЕЛ в края на VІІ и на Х клас 

16.06.2023 г. НВО по математика в края на VІІ и на Х клас 

3. Начало на втория учебен срок  

06.02.2023 г.  за V-ХІІ клас 

4. Край на втория учебен срок 

30.06.2023 г.  VІI - XI клас (18 учебни седмици) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ІІ. Разпределение на учебните предмети  за VII клас, седмичен и годишен 
брой на учебните часове 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА VII а клас 

    
Образователна степен - основна 

Прогимназиален етап - VII клас 

  Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове     

  Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

1 Български език и литература 5 180 

2 Чужд език – Английски език 3 108 

3 Математика 5 180 

4 Информационни технологии  1 36 

5 История и цивилизация 2 72 

6 География и икономика 2 72 

7 Биология и здравно образование 2 72 

8 Физика и астрономия  1,5 54 

9 Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

10 Музика 1,5 54 

11 Изобразително изкуство 1,5 54 

12 Технологии и предприемачество 1 36 

13 Физическо възпитание и спорт 2 72 

  Общо за раздел А 29 1044 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

  Общ годишен брой часове за раздел Б 2,5 90 

  Разширена подготовка     

1 Български език и литература 1 36 

2 Математика 1,5 54 

  Общо за раздел А + раздел Б 31,5 1134 

Раздел В – факултативни учебни часове 

  Максимален годишен брой часове за раздел В 4 144 

        

  Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 31,5 1134 



 

ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ 

1. Училищният учебен план за учебната 2022/2023 год. е разработен съгласно чл.94 от 

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

30.11.2015 г. за учебния план и Приложение №1 към чл.12, ал.2, т.1 от нея.  

2. Организацията на учебния ден е полудневна. Учебният процес се осъществява в 

едносменен режим на обучение от 8,00 часа. Продължителността на учебните часове е 40 минути 

с малки междучасия – по 10 минути и едно голямо междучасие: след трети час с продължителност 

25 минути. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа, съгласно чл.92, ал.1 и ал.2 от 

Закона за предучилищното и училищното образование, чл.14, ал.6 на Наредба №4 от 30.11.2015 

г. за учебния план.  

4. Съгласно Заповед №РД 09-1289/31.08.2016 г. на Министъра на образованието и науката, 

с която е утвърдена Система за организация и управление на дейностите, свързани с възпитанието 

и обучението по безопасност на движението по пътищата в системата на предучилищното и 

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

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, учениците 

задължително изучават в  минимум 5 часа от часа на класа правилата за движение по пътищата.  

5. Всяка учебна седмица, освен часовете по учебен предмет „Физическо възпитание и 

спорт“, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по 

„Волейбол“ на основание чл.92, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, 

чл.14, ал.3, т.7 и чл.14, ал.5 от Наредба №4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план и Заповед №РД 

09-1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката.  

6. В часовете за Разширена подготовка, учениците са избрали да изучават Математика – 2 

часа седмично и Български език и литература – 1 час седмично. 

7. Групите за факултативните учебни часове се формират като самостоятелни след 

подадени заявления от учениците. Учениците избират, от предложен списък,  да изучават учебни 

предмети до 4 учебни часа седмично. 

8. Предметите, чиито хорариум е нецяло число се изучават, както следва: 

  Учебен предмет 
Начин на 

изучаване 

Първи 

срок 

Втори 

срок 

Общо за 

годината 

1 Физика и астрономия  ЗУЧ 2 1 54 

2 
Химия и опазване на околната 

среда 
ЗУЧ 1 2 54 

3 Музика ЗУЧ 1 2 54 

4 Изобразително изкуство ЗУЧ 2 1 54 

 


