Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за I „а“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
І „а“ клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
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

3

96

2
1
22

64
32
704

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Английски език
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

22

0
704

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна. Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.
6. През учебната 2022 – 2023 година се осъществяват в една учебна седмица проектни и
творчески дейности/една учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в
рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между
училищата/

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за I „б“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
І „б“ клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
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

3

96

1
2
22

32
64
704

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Хореография
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

22

0
704

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.
6. През учебната 2022 – 2023 година се осъществяват в една учебна седмица проектни и
творчески дейности/една учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в
рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между
училищата/

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за I „в“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
І „в“ клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
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

3

96

1
1
1

32
32
32

22

704

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
3. Изобразително изкуство
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

22

0
704

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.
6. През учебната 2022 – 2023 година се осъществяват в една учебна седмица проектни и
творчески дейности/една учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в
рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между
училищата/

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за II „а“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІI „а“ клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
7
224
Английски език
Математика

2
3,5

64
112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

3

96

1
2
23

32
64
736

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Хореография
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

23

0
736

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.
6. През учебната 2022 – 2023 година се осъществяват в една учебна седмица проектни и
творчески дейности/една учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в
рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между
училищата/

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за II „б“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІI „б“ клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
7
224
Английски език
Математика

2
3,5

64
112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

3

96

2
1
23

64
32
736

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Английски език
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

23

0
736

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.
6. През учебната 2022 – 2023 година се осъществяват в една учебна седмица проектни и
творчески дейности/една учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в
рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между
училищата/

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за II „в“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

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

2
3,5

64
112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

1,5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

3

96

1
1
1

32
32
32

23

736

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
3. Изобразително изкуство
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

23

0
736

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.
6. През учебната 2022 – 2023 година се осъществяват в една учебна седмица проектни и
творчески дейности/една учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в
рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между
училищата/

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за III „а“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІII„а“ клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
7
224
Английски език
Математика

3
3,5

96
112

Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство

1
2
1
1,5
2

32
64
32
48
64

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

2,5

80

1
1,5
27

32
48
864

Технологии и предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Хореография
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

27

0
864

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна. Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.
6. През учебната 2022 – 2023 година се осъществяват в една учебна седмица проектни и
творчески дейности/една учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в
рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между
училищата/

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за III „б“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІII„б“ клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
7
224
Английски език
Математика

3
3,5

96
112

Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство

1
2
1
1,5
2

32
64
32
48
64

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

2,5

80

1
0,5
1
27

32
16
32
864

Технологии и предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
2. Английски език
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

27

0
864

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна. Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.
6. През учебната 2022 – 2023 година се осъществяват в една учебна седмица проектни и
творчески дейности/една учебна седмица в края на учебните занятия или в няколко дни в
рамките на учебното време през учебната година, в т.ч. и за посещения на културни
институции, за спортни дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между
училищата/

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за IV „а“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІV„а“ клас
Учебни седмици
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
7
238
Английски език
Математика

3
4

102
136

1
1
2
1,5
1,5

34
34
68
51
51

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

2,5

85

0,5
2
27

17
68
918

Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Хореография
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

27

0
918

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за IV „б“ клас

Учебна година: 2021-2022
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІV„б“ клас
Учебни седмици
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
7
238
Английски език
Математика

3
4

102
136

1
1
2
1,5
1,5

34
34
68
51
51

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

2,5

85

1
1
0,5

34
34
17

27

918

Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
3. Компютърно моделиране
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

27

0
918

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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. С Решение № 601 на МС от 17.08.2022
г. паралелката е иновативна Иновативността ще се реализира в Родинознание, Човекът и
природата, Математика и Английски език, Занимания по интереси, както и в другите извън
учебни дейности на учениците.
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, 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора в
случаите, когато обучението се осъществява в блок от часове.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V „а“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
V„а“ клас
Учебни седмици
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5,5
187
Чужд език - Английски език
Математика

3
5

102
170

Компютърно моделиране и информационни
технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство

1,5
2
2
2,5
2
2

68
68
85
68
68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

29,5

1003

2,5

85

1
1
0,5
32

34
34
17
1088

51

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Музика
2. Английски език
3. Човекът и природата
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

32

0
1088

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V „б“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
V„б“ клас
Учебни седмици
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5,5
187
Чужд език - Английски език
Математика

3
5

102
170

Компютърно моделиране и информационни
технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство

1,5
2
2
2,5
2
2

68
68
85
68
68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

29,5

1003

2,5

85

1
1
0,5
32

34
34
17
1088

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**
32

0
1088

51

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Музика
2. Хореография
3. Човекът и природата
Общо за раздел А + раздел Б

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол и Тенис на маса 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI „а“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VI„а“ клас
Учебни седмици
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5,5
187
Чужд език - Английски език
Математика

3
5

102
170

Компютърно моделиране и информационни
технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство

1,5
2
2
2,5
2
2

68
68
85
68
68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

29,5

1003

2,5

85

1
1
0,5
32

34
34
17
1088

51

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език
2. Хореография
3. Човекът и природата
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

32

0
1088

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI „б“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

СЕДМИЧЕН

И

ГОДИШЕН

БРОЙ

Прогимназиален етап
VI„б“ клас
Учебни седмици
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5,5
187
Чужд език - Английски език
Математика

3
5

102
170

Компютърно моделиране и информационни
технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство

1,5
2
2
2,5
2
2

68
68
85
68
68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

29,5

1003

2,5

85

1
1
0,5
32

34
34
17
1088

51

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език
2. Английски език
3. Човекът и природата
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

32

0
1088

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

НА

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VII „а“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VII„а“ клас
Учебни седмици
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5
180
Чужд език - Английски език
3
108
Математика
5
180
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

29

1044

2,5

90

1
0,5
1
31,5

36
18
36
1134

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Математика
2. Български език и литература
2. Хореография
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Общ брой часове за раздел В
1
1. Хореография
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

1
32,5

36
36
1170

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни
програми.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VII „б“ клас

Учебна година: 2022-2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № / 07.09.2022
г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VII„б“ клас
Учебни седмици
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5
180
Чужд език - Английски език
Математика

3
5

108
180

1
2
2
2
1,5
1,5
1,5
1,5

36
72
72
72
54
54
54
54

Технологии и предприемачество

1

36

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

29

1044

2,5

90

1
0,5
1
31,5

36
18
36
1134

Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Математика
2. Български език и литература
2. Английски език
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

31,5

0
1134

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за
изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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 следните видове спорт: Волейбол 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 091111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и
провеждане на спортни дейности.
3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на
директора.
5. Съгласно Наредба № 13 от 21.09.2016 г. на МОН, учениците от I - VІІ клас
задължително изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно
утвърдените учебни програми.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Профил: „Природни науки“
Учебна година: 2022/2023
Форма на обучение: Дневна

Прием след завършен VII клас
Прием: 2021-2022 учебна година
Срок на обучение: 5 години
Профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
С разширено изучаване на: Английски език

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Първи гимназиален етап
VIII„а“ клас
Учебни седмици
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
4
144
Чужд език - Английски език
Математика

12
3

432
108

Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство

1
2
1
1
1,5
1,5
1
0,5
0,5

36
72
36
36
54
54
36
18
18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

31

1116

1

36

1
32

36
1152

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
0
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

32

0
1152

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022 г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Профил: „Природни науки“
Профил: „Природни науки“
Учебна година: 2022/2023
Форма на обучение: Дневна

Прием след завършен VII клас
Прием: 2020-2021 учебна година
Срок на обучение: 5 години
Профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
С разширено изучаване на: Английски език

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Първи гимназиален
етап
IX„а“ клас
36

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Български език и литература
Чужд език - Английски език
Чужд език – Немски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
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
3. Английски език
4. Философия
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

Седмичен
брой
учебни
часове
3
6
2
3
1
2
1
1
1
1
1,5
0,5
0,5
2
25,5

Годишен
брой
учебни
часове
108
216
72
108
36
72
36
36
36
36
54
18
18
72
918

6,5

234

2,5
2
1
1
32

90
72
36
36
1152

0
32

0
1152

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА:15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Профил: „Природни науки“
Учебна година: 2022/2023
Форма на обучение: Дневна

Прием след завършен VII клас
Прием: 2019-2020 учебна година
Срок на обучение: 5 години
Профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
С разширено изучаване на: Английски език

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 0909/ 07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Първи гимназиален етап
X„а“ клас
36

Учебни седмици

Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен
брой учебни
часове

Български език и литература

3

Годишен
брой
учебни
часове
108

Чужд език – Английски език
Чужд език – Немски език
Математика

2
2
2

72
72
72

0,5
3,5
2,5
2
2
2
2
0,5
0,5

18
126
90
72
72
72
72
18
18

2

72

26,5

954

5,5
2
2
1
0,5
32

198
72
72
36
18
1152

0
32

0
1152

Учебни предмети

Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
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
3. Английски език
4. Философия
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….
Диана Райчева – Директор

СЪГЛАСУВАЛ:……………
Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Профил: „Природни науки“
Учебна година: 2022/2023
Форма на обучение: Дневна

Прием след завършен VII клас
Прием: 2018-2019 учебна година
Срок на обучение: 5 години
Профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Философия
С разширено изучаване на: Английски език

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 09-09/
07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Втори гимназиален
етап
XI„а“ клас
36

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Български език и литература
Чужд език – Английски език
Чужд език – Немски език
Математика
Гражданско образование
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Биология и здравно образование
1.1 Клетка- елементарна биологична система /зад. модул/
1.2 Многоклетъчна организация на биологичните системи /зад. модул/
1.3 Здравословен начин на живот /изб. модул/
2. Химия и опазване на околната среда
2.1 Теоретични основи на химията /зад. модул/
2.2 Химия на неорганичните вещества /зад. модул/
2.3 Строеж на веществата /зад. модул/
3. Философия
3.1 История на идеите /зад. модул/
3.2 Култура на мисленето /зад. модул/
3.3 Социална психология /зад. модул/
3.4 История на философията /изб. модул/
РП – Английски език
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

Седмичен Годишен
брой
брой
учебни
учебни
часове
часове
3
108
2
72
2
72
2
72
1
36
2
72
12
432
20

720

6
2 /4-0/
2 /0-4/
2 /2-2/
6
2 /4-0/
2 /0-4/
2 /2-2/
6
2 /2-2/
1 /2-0/
1 /0-2/
2 /2-2/
2
32

216
72
72
72
216
72
72
72
216
72
36
36
72
72
1152

0
32

0
1152

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.
5. Профилираната подготовка се осъществява според изискванията на Наредба №7 от 2016г.
Обучението по задължителните модули отговаря на изискванията на чл. 4, ал.1, т. 1, т. 9 и т.
11 от Наредба №7 от 2016г. за профилирана подготовка и приложенията към тях.

Средно училище " Константин Величков "
гр. Пловдив, Ул."Бугариево" № 6, 032/692779,su.k.velichkov@sukv.eu

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….

СЪГЛАСУВАЛ:……………

Диана Райчева – Директор

Мария Раднева-Председател
на обществен съвет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Профил: „Природни науки“
Разширено изучаване на Немски език
Учебна година: 2022/2023
Форма на обучение: Дневна

Прием след завършен VII клас
Прием: 2017-2018 учебна година
Срок на обучение: 5 години
Профилиращи предмети:
1. Биология и здравно образование
2. Химия и опазване на околната среда
3. Български език и литература

Училищният учебен план е приет на Педагогическия съвет с протокол № РД 0909/ 07.09.2022г. съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 4/
07.09.2022 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-10-1577/07.09.2022г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Втори гимназиален
етап
XII„а“ клас
31

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Български език и литература
Чужд език – Немски език
Чужд език – Английски език
Математика
Гражданско образование
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Биология и здравно образование
1.1 Многоклетъчна организация на биологичните системи /зад. модул/
1.2 Биосфера-структура и процеси/зад. модул/
1.3 Еволюция на биологичните системи /зад. модул/
1.4 Екология и опазване на околната среда /изб. модул/
2. Химия и опазване на околната среда
2.1 Химия на органичните вещества /зад. модул/
2.2 Методи за контрол и анализ на веществата /зад. модул/
2.3 Органични съединения и методи за анализ /изб. модул/
3. Български език и литература
3.1 Диалогични прочити /зад. модул/
3.2 Езикови употреби /зад. модул/
3.3 Езикът и обществото /зад. модул/
3.4 Критическо четене /зад. модул/
3.5 Езикова култура /изб. модул/
РП - Немски език
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове*
Максимален брой часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В**

Седмичен Годишен
брой
брой
учебни
учебни
часове
часове
3
93
2
62
2
62
2
62
1
31
2
62
12
372
20
6
1,5 /1-2/
1 /1-1/
1,5 /2-1/
2 /2-2/
6
2 /4-0/
2 /0-4/
2 /2-2/
6
1 /1-1/
1 /1-1/
1 /1-1/
1 /1-1/
2 /2-2/
2
32

620
186
44
31
49
62
186
62
62
62
186
31
31
31
31
62
62
992

0
32

0
992

*Вписва се действителният брой факултативни учебни часове, които се предвиждат за изучаване.
**Вписва се действителният общ брой часове.

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2022г.
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката график
ІІI. 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
следните видове спорт: Волейбол 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Обучението по т. 2 и по т. 3 се провежда по график, утвърден със заповед на директора.
5. Профилираната подготовка се осъществява според изискванията на Наредба №7 от 2016г.
Обучението по задължителните модули отговаря на изискванията на чл. 4, ал.1, т. 1, т. 9 и т.
11 от Наредба №7 от 2016г. за профилирана подготовка и приложенията към тях.

