Основно училище «Св. св. Кирл и Методий»
с. Овча могила~, общ. Свищов
УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР•
/Деси

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
I клас

Учебна 2022/2023 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС /протокол №8/05.09.2022 г./,
съгласуван е с Обществения съвет към училището /протокол №3/02.09.2022 г./ и е
утвърден със заповед на директора № 408/05.09.2022 г./

I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
~
Начален етап

~
Учебни седмици

I клас

32+1 *
Раздел А — задължителни учебни часове

Учебни предмети

Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

~
Български език и литература

7

224

Математика

4

128

Родинознание

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
3
Годишен брой часове за раздел Б

96

~

/съгласно рамковия учебен ппан/

Български език и литература
I

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

1

32

1

32

1

32

22

704

Раздел В — факултативни учебни часове
4
Максимален годишен брой часове за
раздел В
/съгласно рамковия учебен пяан/

-

~

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

128

26

832

1

32

действцте✓i но
предвид
на
/при
вsемане
разпределените часове от раздел В/

Физическо възпитание и спорт - модулно

`

обучение

ii

Час на класа в т. ч. безопасност на
движението

1

32

11. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за училищното
и предучилииfното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба N_° 4 от
30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план за общо
образование за основната степен на образование (Приложение №1 към чл. 12, ал.
2, т. 1 от Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).
2. Всяка учебна седмица, освен часоеете по физическо възпитание и спорт - ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности
чрез следните видове спорт: лека атлетика 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 091111 / 15.02.2016 г. на министьра 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.
Забележка:
1* Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в класовете от I
до III включително задължително се използват за проектни и творчески дейности,
които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни и

творчески дейности може да се гианират като последователни в рамките на една
учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни.

~

Основно училище «Св. св. Кирл и Методий»
с. Овча могила,, общ. Свищов
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР•
/Десщ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
II клас

Учебна 2022/2023 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Организация на учебния ден: цеагтодиевиа

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС /протокол №8/05.09.2022 г./,
съгласуван е с Обществения съвет към училището /протокол №3/02.09.2022 г./ и е
утвърден със заповед на директора №409/05.09.2022 г./
1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап

II клас
32

Учебни седмици
Раздел А-задължптелни учебни часове
Учебни предмети

Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

7

224

2

64

3,5

112

Околен свят

1

32

Музика

2

64

1,5

48

Текнологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

"_'

64

Общо за раздел А

20

640

Български език и литература

L

нглийсезик

[
'

Математика

Изобразително изкуство

Раздел Б - избираеми учебни часове
Г
3
Годишен брой часове за раздел Б

96

/съzласно рсгиковия учебен план/

Български език и литература

1

32

Математика

1

32

Физическо възпитание и спорт

1

32

23

736

1

Общо за раздел А + раздел Б

Максимален

Раздел В - факултативни учебни часове
4
годишен брой часове за

128

раздел В
/съгласно рамковин учебен план/

г
-,

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

864

1

32

1

32

/при
вземане
предвид
на
действително
разпределените часове от раздел В/

Физическо възпитание и спорт — модулно
обучение
Час на класа в т. ч. безопасност на
движението

IL ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за
училииsното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от
Наредба №4 от 30. 1 1. 2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен
план за обиуо образование за основната степен на образование (Приложение
№1 към Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).

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 следните видове спорт: лека атлетика съгласно чл. 92,
№ 4/30.11.2015 за учебния
ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба№
план, Заповед № РД 09-1 1 1 1/15.02.2016 г. на минисrьра 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.
№ 4/30.11.2015 за учебния план.
2 от ЗПУО,чл. 14, ал. 6 от Наредба№

~

Основно ,
f

<Св.св.Кирл и Методий»
ла,общ.Свищов

УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР•
/Деси ава Александрова/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
III клас

Учебна 2022/2023 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Оргпнизпция нп учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС /протокол №8/05.09.2022 г./,
съгласуван е с Обществения съвет към училището /протокол №3/02.09.2022 г./ и е
утвърден със заповед на директора № 410 /05.09.2022 г./

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕИ И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

III клас
32

Учебни седмици

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

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човек и общество

2

64

Човек и природата

1

32

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

25

80

24,5

784

Математика

I
Музика
L

1

Физическо възпитание и спорт

~

Общо за раздел А

Раздел Б - изби . аеми чебни часове
2,5
за
Годишен брой часове раздел Б
/съгласно рамковия учебен n iaur

Български език и литература

I

-

80

г

L
I

1

32

0,5

16

1

32

27

864

I
Физическо възпитание и спорт
Математика
Общо за раздел А + раздел Б
[

I

Раздел В — факу лтативни учебни часове

Максимален годишен брой часове за
раздел В

4

128

27

992

1

32

1

32

/съгv аснорамковия учебен піан/

Общо за раздел А+ раздел Б + раздел В
/при
взе.мане
предвид
на
действително
разпредетените часове от раздел В/

Физическо възпитание и спорт — модулно
обучение
Час на класа в т. ч. безопаснсэст на
движението

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за
училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от
Наредба Ns 4 от 30. 1 1. 2015а за учебния план и въз основа на Рамков учебен
план за o6ufo образование за основната степен на образование (Приложение
№1 към Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).
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 деиности чрез следните видове спорт: лека атлетика 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 09-1111/15.02.2016 г. на минисrьра на образованието и
науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
З. 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.

~

Основно училище «Св. св. Кирл и Методий»
с. Овча могила, общ. Свищов

ксандрова/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
IV клас

Учебна 2022 /2023 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Орzанизация на учебния ден:

целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС /протокол №8/05.09.2022 г./,
съгласуван е с Обществения съвет към училището /протокол №3/02.09.2022 г./ и е
утвърден със заповед на директора №411/05.09.2022 г./

i

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

IV клас
34

Учебни седмици

~

Раздел А-задължителни учебни часове
Учебни предмети

Седмичен брой
учебни часове

Български език и литература

Годишен брой
учебни часове

7

238

I Английски език

3

102

Математика

4

13 6

Компюrьрно моделиране

1

34

Човек и общество

1

34

Човек и природата

2

68

Музика

1.5

51

Изобразително изкуство

1,5

51

1

34

~
~
1
~

Технологии и предприемачество

~

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

Раздел Б - избираеми учебни часове
2,5
Годишен брой часове за раздел Б

85

/съгласио рамковия учебен план/

Български език и литература

1

34

Математика

1

34

Физическо възпитание и спорт

0.5

17

Общо за раздел А + раздел Б

27

918

_

ј

Раздел В - факvлгативни v чебни часове
~

Максимален годишен брой часове за
раздел В

4

і

13 6

/съгласно рамковия учебен план/

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

1054

1

34

1

34

/при
вземане
предвид
на
деыствително
раsпределените часове от раздел В/

Физическо възпитание и спорт - модулно
обучение
Час на класа в т. ч. безопасност на
движението

II. ПОЯСИИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1.Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за
училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от
Наредба № 4 от 30.11. 2015г. за учебния план и въз основа на РалТков учебен
план за общо образование за основната степен на образование (Приложение
№1 към Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт ООП, се вктпочва и по един учебен час за организиране и провеждане на
спортни дейности чрез следните видове спорт: лека атлетика 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 09-1 1 1 1/15.02.2016 г. на министьра 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.

~

Основно училище «Св. св. Кирил и Методий»
с. Овча могила, об wина Сви wов
УТВЪРЖДАВАМ,
ДNРЕКТОР:..
/Десислав

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
V клас

Учебна 2022/ 2023 година

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Органиация на учебния ден: целодиевно

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС /протокол №8/ 05.09.2022 г./,
съгласуван е с Обществения съвет към училището /протокол №3/02.09.2022 г./ и е
утвърден със заповед на директора № 412/05.09.2022 г./

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИIDЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап
V клас
34

Учебни седмици
Раздел А-задължителни учебни часове
Учебни предмети

Сед,иичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

5,5
3

187
102

5

170

1,5

51

2

68

2

68

2,5

85

2

68

2

68

Текнологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Обцiо за раздел А

28

952

Български език и литература
Чужд език - английски език
Математика

Компюrьрно моделиране и информационни
технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Музика
_1

Изобразително изкуство

Раздел Б - избираеми учебни часове
Годишен брой часове за раздел Б

2,5

85

1

34

1
0,5

34
17

30

1037

/съгласно рамковия учебен план/

Български език и литература
Математика

~
Компютърно моделиране и информационни
текнологии
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В -факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В

4

136

30

1173

Физическо възпитание и спорт - модулно
обучение

1

34

Час

1

34

/съгласно рамковия учебен план/

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
/npu вземане предвид на действително раsпределените
часове от раздел В/

на класа, в т.

ч. безопасност на

движението
II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за
училищното и предучилииуното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от
Наредба N_° 4 от 30. 1 1. 2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен
план за обиуо образование за основната степен на образование (Приложение
№1 kbM чл.12, ал.2, т.1 от Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).
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 следните видове спорт: баскетбол 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 №РД09-1111/15.08.

на минисrьра 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.

Основно училище «Св. св. Кирил и Методий»
с. Овча могила,община Свищов
УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР•

~
~.. ~•
1.

/Десислава Алекі . н

i~

\ ч t1H'Сау ~

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
VI клас

Учебна 2022/ 2023 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Организация на уцебния ден:

~

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИцrЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап

VI клас
34

Учебни седмици
Раздел А-задължителни учебни часове
Седмичен брой
учебни часове

Учебни предмети

Български език и литература
Чужд език - английски език

Годишен брой
учебни часове

5,5
3

187
102

5

170

1,5

51

История и цивилизации

2

68

География и икономика

2

68

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

28

952

Математика
Компюrьрно моделиране и информационни

технологии

Човекът и природата

Раздел Б-избираеми учебни часове
Годишен брой часове за раздел Б

2,5

85

1

34

1
0,5

34
17

30

1037

/съгласио рамковия учебен план/

Български език и литература
-Математика

Компюrьрно моделиране и информационЈ
технологии
Общо за раздел А + раздел Б

I
i

Раздел В — факултативни учебни часове
4

136

30

1173

Физическо възпитание и спорт — модулно
r
оnучение

1

34

Час на класа, в т. ч. безопасност на
движението
~

1

34

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

~
1

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
/при вземане предвид на действителноразnределените
часове от раздеv В/

II. ПОЯСНИТЕЛИИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за
училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от
Наредба Ns 4 от 30. 11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен
план за общо образование за основната степен на образование (Приложение
№1 към чл.12, ал.2, т.1 от Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).
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 следните видове спорт: баскетбол 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 №РД09-1111/15.08.

6 г. на минисrьра 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.

Основно училище «Св.св. Кирил и Методий»
с. Овча
щина Свищов
УТВЪРЖДАВАМ,
ДИРЕКТОР•
/Десислава

ёксандр+ ва/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
VII клас

Учебна 2022 / 2023 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Организация на учебния ден: целодневно

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС /протокол №8/05.09.2022 г./,
съгласуван е с Обществения съвет към училището /протокол №3/02.08.2022 г./ и е
утвърден със заповед на директора №414/05.09.2022 г./

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Прогимназиален етап

VII кlас
36

Учебни седмици
Раздел А-задължителни учебни часове
Седмичен брой
учебни часове

Учебни предмети

Годишен брой
учебни часове

Български език и литература

5

180

Чужд език - английски език

3

108

Математика

4

180

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

2

72

География и икономика

2

72

Биология и здравно образование

2

72

1,5

54

Химия и опазване на околната срада

1,5

54

Музика

1,5

54

1,5

54

Технологии и предприемачество

1

36

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

29

1044

i

i

Физика и астрономия

I_

Изобразително изкуство

Г

Раздел Б - избираеми учебни часове
Годишен брой часове за раздел Б

2.5

90

1

36

nc

tя

/съгласно рамковия учебен план/

Български език и литература

i

Математика

Общо за раздел А + раздел Б

30

1134

Раздел В-факултативнн учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В

4

144

31

1260

1

34

1

34

/съгласно .амковия учебен план/

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
/при вземане предвид на действително разпределените
часове от .аздел В/

Физическо възпитание и спорт - модулно
обучение
Час на класа, в т. ч. безопасност на
движението

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за
училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от
Наредба №4 от 30. 1 1. 2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен
план за общо образование за основната степен на образование (Приложение
№1 към Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).
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 следните видове спорт: баскетбол 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 №РД09-1111 / 15.08.

на министьра 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.

