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                                                                                       Росица Господинова 
                                                                                                         Директор на ОУ с. Бяла 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за I клас 
  

 

 

 

 

 

 

 

Учебна година:                   2018 / 2019 година 

 

Форма на обучение:                 дневна 

 

Организация на учебния ден: целодневна организация 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет 

- протокол № 10 /12 .09.2018 г., съгласуван с Обществения съвет –Протокол 

№ 4/ 12.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора 

№ 256 / 12.09.2018 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

I клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Математика 4 128 

Околен свят 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
19 608 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1.Български език и литература 2 64 

2.Математика  1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
 

22 

 

704 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В - - 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В 

22 704 
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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 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата 

Наредба.  

          2. 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 чрез  спортни игри , 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 /05.08.2016 г./ на министъра на образованието и науката за 

организиране и провеждане на спортни дейности. 

        3. 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. 

               График на учебната година, определящ продължителността на 

учебните срокове, ваканции и неучебни дни:  

Ваканции и неучебни дни за учебната 2018/2019 година: 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна 

05.02.2019 г.                                    – междусрочна 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – VІІ клас 

Неучебни дни: 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII клас  

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ 

19.06.2019 г. – НВО по математика 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика) 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

mailto:ou_biala@hotmail.com
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06.02.2019 г. – I - VII клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 

14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици) 

III. Описание на организацията на обучението: 

1. Прием ПЪРВИ клас – Съгласно Училищен правилник : заявление на 

родител и удостоверение  за завършена подготвителна група. 

2. Продължителност на обучението –  начален етап - 4 години. 

3. Учениците, завършили IV клас получават удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование. 

4. Училищният план е в сила за випуск 2018 – 2019 г. 

 

 

                                                                       

  Росица Господинова 

 Директор на ОУ „ Х. Димитър “ с. Бяла 

mailto:ou_biala@hotmail.com
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                                                                        УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                                     Росица Господинова                                                                                                                                             
                                                                                                               Директор на ОУ с. Бяла 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  

ПЛАН 
 

 
за II клас 

  

 

 

Учебна година:                   2018 / 2019 година 

 

Форма на обучение:                 дневна 

 

Организация на учебния ден: целодневна организация   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 

№ 10 /12 .09.2018 г., съгласуван с Обществения съвет –Протокол № 4/ 12.09.2018 г. и 

е утвърден със заповед на директора № 256 / 12.09.2018 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

II клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Околен свят 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
1,5 48 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
20 640 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1.Български език и литература 2 64 

2.Математика  1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 23 736 
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В  

 

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 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към 

същата Наредба.  

           2. 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 чрез спортни игри , 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 /05.08.2016 г./ на министъра на образованието 

и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

          3. 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. 

         График на учебната година, определящ продължителността на 

учебните срокове, ваканции и неучебни дни:  

   Ваканции през учебната 2018 -2019 година: 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна 

05.02.2019 г.                                    – междусрочна 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – VІІ клас 

Неучебни дни: 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII клас  

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ 

19.06.2019 г. – НВО по математика 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика) 
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Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

06.02.2019 г. – I - VII клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 

14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици) 

28.06.2019 г. – VII  (18 учебни седмици)   

Описание на организацията на обучението: 

1. Продължителност на обучението –  начален етап - 4 години. 

2. Учениците, завършили IV клас получават удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование. 

3. Училищният план е в сила за випуск 2018 – 2019 г. 

 

Росица Господинова 

 Директор на ОУ „ Х. Димитър “ с. Бяла                       

mailto:ou_biala@hotmail.com
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                                                                        УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                                                     Росица Господинова                                                                                                                                             
                                                                                                               Директор на ОУ с. Бяла 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  

ПЛАН 
 

 
за III клас 

  

 

 

Учебна година:                   2018 / 2019 година 

 

Форма на обучение:                 дневна 

 

Организация на учебния ден: целодневна организация   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 

10 /12 .09.2018 г., съгласуван с Обществения съвет –Протокол № 4/ 12.09.2018 г. и е 

утвърден със заповед на директора № 256 / 12.09.2018 г. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Начален етап 

III клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Английски език 3 96 

Математика 3,5 112 

Компютърно моделиране 1 32 

Човекът и обществото 2 64 

Човекът и природата 1 32 

Музика 1,5 48 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2,5 80 

Общо за раздел А 
24,5 784 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове 80 

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 80 

 

1.Български език и литература 1,5 48 

2.Математика  1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 26 864 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В 

27 864 
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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 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

           2. 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 чрез спортни игри , 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 /05.08.2016 г./ на министъра на образованието и науката за организиране и 

провеждане на спортни дейности. 

          3. 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. 

       ІІІ. График на учебната година, определящ продължителността на 

учебните срокове, ваканции и неучебни дни:  

   Ваканции през учебната 2018 -2019 година: 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна 

05.02.2019 г.                                    – междусрочна 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – VІІ клас 

Неучебни дни: 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII клас  

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ 

19.06.2019 г. – НВО по математика 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика) 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

06.02.2019 г. – I - VII клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 
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14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици) 

28.06.2019 г. – VII  (18 учебни седмици)   

 

Описание на организацията на обучението: 

1. Продължителност на обучението –  начален етап - 4 години. 

2. Учениците, завършили IV клас получават удостоверение за завършен 

начален етап на основно образование. 

3. Училищният план е  за випуск 2018 – 2019 г. 

 

Росица Господинова 

 Директор на ОУ „ Х. Димитър “ с. Бяла                       

mailto:ou_biala@hotmail.com
http://oubyala.com/


 

 

  

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР” С. БЯЛА 

8850- с. Бяла; общ. Сливен ул. „Люляк” №13; тел: 0878774443 

E-mail: ou_biala@hotmail.com  http://oubyala.com 

 

 
 

 

ОДОБРЯВАМ: 

Бисерка Михалева 

Началник РУО-Сливен 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
                                на 

 

ОУ „ Хаджи Димитър „ – с. Бяла 

Разпределение на учебните предмети по класове и учебно време 

Випуск 2015/2016 година 

Културно – обр. 
области 

2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019 

класове І ІІ ІІІ ІV 

Учебни седмици 31 32 32 32 

Раздел А 

Задължителна 
подготовка 

    

Български език 
и литература 

217/7 224/7 224/7 224/7 

Чужд език – 
английски език 

- 64/2 96/3 96/3 

Математика 124/4 112/3.5 112/3.5 128/4 

Род. край 31/1 - - - 

Чов. и общ. - - 48/1.5 32/1 

Окол. свят - 32/1 - - 

Чов и прир. - - 32/1 48/1.5 

Музика 62/2 64/2 48/1.5 48/1.5 

Изобр изк. 62/2 48/1.5 64/2 48/1.5 

Дом бит и техника 31/1 32/1 32/1 32/1 

Физ възп и спорт 62/2 64/2 80/2,5 80/2,5 

Общо ЗП 589/19 640/20 736/23 736/23 

     

РАЗДЕЛ Б- 
ЗАДЪЛЖИТЕЛ

НО 
ИЗБИРАЕМА 
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ПОДГОТОВКА 

 

Български език 
и литература 

31/2 

 

32/1 32/1 32/1 

Математика 31/1 32/1 32/1 32/1 

Общо ЗП +ЗИП 682/22 704/22 800/25 800/25 

Раздел В 
Свободно 
избираема 
подготовка 

124/4 128/4 128/4 128/4 

Български език 
и литература 

    

Общо  

ЗП+ЗИП+СИП  

806 832 928 928 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Часовете по БДП са включени в ЧК. 

Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, включва и 

по един допълнителен учебен час но учебния предмет "Физическо 

възпитание и спорт",който се използва за организиране и провеждане на 

спортни дейности на открито,съгласно чл.16,ал.4 от ЗСООМУП 

 

 

 

ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО: 

1. Прием на ученици в училището: Съгласно - Училищен правилник - 

заявление от родителя и удостоверение за завършена подготвителна 

група. 

2. Продължителността на обучението е : 

Начален етап - I - IV клас - 4 години 

3. Учениците завършили IV клас получават удостоверение за 

завършен начален етап на основно образование.  

4. Училищния учебен план е в сила за випуск 2015- 2016 г. 

5. Учебния план е приет на ПС с Протокол № 5 /26 .06.2015г



 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР” С. БЯЛА 

8850- с. Бяла; общ. Сливен ул. „Люляк” №13; тел: 0878774443 

E-mail: ou_biala@hotmail.com  http://oubyala.com 

 

 

 

                                                                       УТВЪРЖДАВАМ: 

                   Росица Господинова                                                                                                                             

Директор на ОУ с. Бяла                                                                                                                          
  

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН 

ПЛАН 
 

за v клас 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна година:                            2018 / 2019 год. 

 

Форма на обучение:                          дневна 

 

Организация на учебния ден: целодневна организация  

 

 
 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 10 

/12 .09.2018 г., съгласуван с Обществения съвет –Протокол № 4/ 12.09.2018 г. и е утвърден 

със заповед на директора № 256 / 12.09.2018 г. 
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II. 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 цивилизации 
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  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1.Български език и литература 1,5 51 

2.Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 
30 1020 
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Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В 

30 1020 

 

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 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към 

същата Наредба.  

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

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

провеждане на  спортни игри, 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 спортни дейности. 

          3. 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.  

         График на учебната година, определящ продължителността на 

учебните срокове, ваканции и неучебни дни:  

   Ваканции през учебната 2018-2019 година:  

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна 

05.02.2019 г.                                    – междусрочна 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – VІІ клас 

Неучебни дни: 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

mailto:ou_biala@hotmail.com
http://oubyala.com/


 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХАДЖИ ДИМИТЪР” С. БЯЛА 

8850- с. Бяла; общ. Сливен ул. „Люляк” №13; тел: 0878774443 

E-mail: ou_biala@hotmail.com  http://oubyala.com 

 

 

Дни за провеждане на НВО в VII клас  

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ 

19.06.2019 г. – НВО по математика 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика) 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

06.02.2019 г. – I - VII клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 

14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици) 

28.06.2019 г. – VII  (18 учебни седмици)   

 

Описание на организацията на обучението: 

1. Прием ПЕТИ клас – Съгласно Училищен правилник : заявление на 

родител и удостоверение  за завършен четвърти  клас. 

2. Продължителност на обучението –  прогимназиален  етап - 3 години. 

3. Учениците, завършили VII клас получават свидетелство за основно 

образование. 

4. Училищният план е в сила за випуск 2018 – 2019 г. 

  

 

    Росица Господинова 

 Директор на ОУ „ Х. Димитър “ с. Бяла                                             
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                                                                        УТВЪРЖДАВАМ:  

                                                                                            Росица Господинова 
                                                                                                                                  Директор на ОУ с. Бяла 

  

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VI клас 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна година:                            2018 / 2019 год. 

 

Форма на обучение:                          дневна 

 

Организация на учебния ден: целодневна организация  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 10 /12 .09.2018 г., съгласуван с Обществения съвет –Протокол № 4/ 

12.09.2018 г. и е утвърден със заповед на директора 

№ 256 / 12.09.2018 г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

VI 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 цивилизации 
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  

Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

1.Български език и литература 1,5 51 

2.Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 
30 1020 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В - - 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В 

30 1020 
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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 от 

30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

           2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – 

ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на  спортни 

игри, 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 спортни дейности. 

          3. 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.  

         График на учебната година, определящ продължителността на учебните 

срокове, ваканции и неучебни дни:  

   Ваканции през учебната 2018-2019година: 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна 

05.02.2019 г.                                    – междусрочна 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – VІІ клас 

Неучебни дни: 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII клас  

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ 

19.06.2019 г. – НВО по математика 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика) 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

06.02.2019 г. – I - VII клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 
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14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици) 

28.06.2019 г. – VII  (18 учебни седмици)   

 

Описание на организацията на обучението: 

1. Продължителност на обучението –  прогимназиален  етап - 3 години. 

2. Учениците, завършили VII клас получават свидетелство за основно образование. 

3. Училищният план е в сила за випуск 2018 – 2019 г. 

                                                                                                 
  Росица Господинова 

 Директор на ОУ „ Х. Димитър “ с. Бяла                                             
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                                                                        УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                                            Росица Господинова 
                                                                                                                                  Директор на ОУ с. Бяла 

  

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за VII клас 
 

 

 

 

 

 

 

 

Учебна година:                            2018 / 2019 год. 

Форма на обучение:                          дневна 

Организация на учебния ден: целодневна организация  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 

№ 10 /12 .09.2018 г., съгласуван с Обществения съвет –Протокол № 4/ 12.09.2018 г. и е 

утвърден със заповед на директора № 256 / 12.09.2018 г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

VII клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 5 180 

Чужд език – Английски език 3 108 

Математика 4 144 

Информационни технологии 1 36 

История и цивилизации 2 72 

География и икономика 2 72 

Биология и здравно образование 2 72 

Физика и астрономия 1,5 54 

Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

Музика 1,5 54 

Изобразително изкуство 1,5 54 

Технологии и предприемачество 1 36 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 28 1008 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 3 108 

1.Български език и литература 1 36 

2.Математика 1 36 

3.Химия и опазване на околната среда 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 31 1116 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В - - 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел 

В 

31 1116 

 

 

 

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  
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            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 от 30.11.2015г. за учебния план и Приложение № 1 към същата 

Наредба.  

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

спорт – ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане 

на  спортни игри, 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 спортни дейности. 

          3. 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.  

         График на учебната година, определящ продължителността на 

учебните срокове, ваканции и неучебни дни:  

   Ваканции през учебната 2018-2019година: 

01.11.2018 г. – 04.11.2018 г. вкл. – есенна 

22.12.2018 г. – 02.01.2019 г. вкл. – коледна 

05.02.2019 г.                                    – междусрочна 

30.03.2019 г. – 07.04.2019 г. вкл. – пролетна за I – VІІ клас 

Неучебни дни: 

21.05.2019 г. – ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2019 г. – втори ДЗИ 

Дни за провеждане на НВО в VII клас  

17.06.2019 г. – НВО по БЕЛ 

19.06.2019 г. – НВО по математика 

21.06.2019 г. – НВО по чужд език (по желание на ученика) 

Начало на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

mailto:ou_biala@hotmail.com
http://oubyala.com/
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06.02.2019 г. – I - VII клас  

Край на втория учебен срок на учебната 2018/2019 година: 

31.05.2019 г. – I - IV клас (14 учебни седмици) 

14.06.2019 г. – V - VI клас (16 учебни седмици) 

28.06.2019 г. – VII  (18 учебни седмици)   

 

Описание на организацията на обучението: 

1. Продължителност на обучението –  прогимназиален  етап - 3 години. 

2. Учениците, завършили VII клас получават свидетелство за основно 

образование. 

3. Училищният план е в сила за випуск 2018 – 2019 г. 

                                                                                                 
  Росица Господинова 

 Директор на ОУ „ Х. Димитър “ с. Бяла                                             

mailto:ou_biala@hotmail.com
http://oubyala.com/
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