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УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД 
ЕЗИК С ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ  

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ – ІХ а КЛАС 

 
 
 
Профилиращи предмети:  

 Английски език 

 Немски език 
 

 
 
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 
УЧЕБНА 2019/2020 г. 
 
 
 
Организация на учебния ден: полудневна 
 
 
        Училищният учебен план е приет  на Педагогически съвет   с  
Протокол № 7/ 05.07. 2019 г. и  е съгласуван с Обществения съвет 
към училището  с Протокол № 5/10.07.2019 г. 
 

 

 



II. YI{EEH]4 NPEAMETI4, CEAMI4qEH VI I-OAI4IUEH EPO]4 HA
YtIEEHl4TE I{ACOBE

I f MHa3 afieH eTan

lX u xnac

Yqe6Hh ceAM qrl JO

i A:r- aagtnxraren Irr yre6xu ,

Vqe6xn npeAMerrl

Cegu uveH

6poft yve6xn

9acoBe

l-ogu Luen 6pofr

yve6ru vacoee

bbnrapcKu e3 K n TepaTypa
J 108

9y4q esrx - AHrn ficxr es x
1 144

9yx1q esux - Hevcxr egnx 2 72

Malevaruxa
? 108

14 nSopuaquoHH I TexHonof tl 14

1 36

Vlctopna t4 qvgn nr'3aqvvl 4 144

l-eorpa$nn KoHoM Ka 2 72

O14nocoQrlF 1 36

Qr43uKa u acrooHoM14t 2,5 90

br4ofior fl u 3ApaBHo oopa3oBaH e 2,5 90

Xuunn u ona3BaHe Ha oKonHara cpeAa 2,5 on

Mysnxa
0,5 18

lzlso6pasnrenno 3KycrBo
18

Qt43t4qecKo Bb3n raH e cnopT
2 72

O6qo sa pa:gen A
30,5 1098

O6q ro4nurex 6poti vacoee 3a pa34en
5

1,5 54

bbnfapcKr4 e3uK 14 rr/Teparypa 4q EA

0614o sa pa3Aen A + paagen E 32 1152

n B - QaKynrarnenn yve6xu t{acoBe 
I

Maxcur'ranex 6pofr vacoee sa pasgen B t 144



ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
 

1. Училищния учебен плен е разработен, съгласно чл. 94 от ЗПУО  и  Рамков  
учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език  
( Приложение № 2 към Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план)  
 

2. Особености по прилагане на училищния учебен план и/или специфични 
 особености на организацията на обучение 

 Полудневна организация на учебния ден 
 

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, 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-1111/15.08. 2016 г. на Министъра на 
образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 
Учениците ще изучават следния вид спорт: 
 

 Волейбол 
     

4. Всяка учебна седмица включва по един час на класа , съгласно чл.92, ал.2 от  
ЗПУО и   чл.14, ал.6  от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план. 
 

5. Подготовката по БДП , която се осъществява в 4 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. 

 

 
        Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора 

 
 

      

 

 

 


