СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ОТЕЦ ПАИСИЙ” гр. МАДАН, обл.Смолян, общ.Мадан,
ул. ”П.Хилендарски” №11, тел. факс 0308/2 20-33

УТВЪРЖДАВАМ:………………….
/Шинка Хаджиева /
Директор на СУ „Отец Паисий“, гр. Мадан

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за общо образование за основната степен на образование
ІІ в клас
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
УЧЕБНА 2018/2019 г.

Организация на учебния ден: целодневна
Училищният учебен план е приет на Педагогически съвет с
Протокол № 7/ 06.07. 2018 г. и е съгласуван с Обществения съвет
към училището с Протокол № 9/26.07.2018 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІІ в клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен
Годишен
Учебни предмети
брой учебни
брой учебни
часове
часове
7
224
Български език и литература
Чужд език-Английски език

2
3,5

64
112

1

32

2

64

1,5

48

1

32

2

64

20

640

3

96

2
1
22

64
32
736

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

128

Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б

Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А + раздел Б + раздел
В

1
23

32
768

ІІ. 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 №
4/30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Особености по прилагане на училищните учебен план и/или специфични
особености на организацията на обучение.
 Целодневна организация на учебния ден
3. Всяка учебна седмица освен часовете по ООП се включва 1 час за спорни
дейности на основание чл. 92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 5 от
Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план и Заповед № РД 09 – 1111/ 15.08.2016 г.
на министъра на образование и науката. Учениците ще изучават следния вид спорт
 минибаскетбол
4. Всяка учебна седмица извън часовете определени в рамковите учебни
планове по чл.12, ал.2 се включва и по един час на класа, който се използва за
последователно развитие на класа, патриотично възпитание и изграждане на
граждански компетентности, съгласно чл.92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба
№ 4/ 30.11.2015 г. за учебния план.

5.Подготовката по БДП , която се осъществява в 6 учебни часа, на основание
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 училищно образование и Приложение № 5 към чл.11, ал. 3 от
Наредба № 13/ 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и
интеркултурното образование.

Eкземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.

