
55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

(пълно наименование на училището, населено

УТВЪРЖДАВАМ:.... /. (|

ТАНЯ ПАНЧЕВА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за За клас

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

Училищният учебен плане приет на заседание на Педагогическия съвет -протокол МИ1) иа съгласуван е с обществения съвет къмучилището - протокол Ме#6 Модиректора Ме 200/-49  /л5п9 292.
и е утвърден със заповед на
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УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ

Начален етап

32Учебни седмици

Учебни предмети
Седмичен брой|Годишен брой
учебни часове|учебни часове

Общо за раздел А

7 224
Български език и литература

Немски език 2 64

Математика 3,5 п2

1 32
Родинознание

"

2 64
Музика

1,5 48
Изобразително изкуство

и 1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

20 640

Общо за раздел А + раздел Б

5 3 96
Общ брой часове за раздел Б

1. Немски език 1 32
2. Български език и литература 1 32
2. Математика 1 32

22 736

| Разд
Максимален брой часове за раздел В 128

НА

стр. 2



Л. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1, Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училтладното ш

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба Ло 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. Т от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Ти ал. 5 от Наредба Ме
4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме 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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например, 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.
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55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

(пъ пно наименование на училището, населено място)
/ /

УТВЪРЖДАВАМ:... /.ТАНЯ ПАНЧЕВА
(име, фамилия, подпис на директои оа

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 26 клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -протокол МФ Йо /49 съгласуван е с обществения съвет къмучилището - протокол МФ Фо /) 129ие утвърден със заповед надиректора Ме #00/-292 / Ая0922028,
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1, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Учебни седмици 32

Учебни предмети
Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

Общо за раздел А

7 224
Български език и литература

Немски език 2 64

Математика 3,5 п2

1 32
Родинознание

2 64
Музика

Г
1,5 48

Изобразително изкуство

1 32
Технологии и предприемачество

2 64
Физическо възпитание и спорт

20 640

Общо за раздел А + раздел Б

СА

3 96
Общ брой часове за раздел Б

1. Немски език 1 32

2. Български език и литература а 32
2 Математика 1 32

22 736

Максимален брой часове за раздел В 128

НА

стр. 2



 П. 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 Ло + от 30.11.201/5 г. за

учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92. ал. Т от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Ти ал. 5 от Наредба Ме
4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме

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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например, 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 проектив класа, училището или между училищата.
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опитният, 55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

(пълно наименование на училището, населено място)

УТВЪРЖДАВАМ: „7 ЕТАНЯ ПАНЧЕВ ) |.
(име, фамилия, подпис н дире: пра А с

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 2в клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -протокол МАЙ. / 449 съгласуван е с обществения съвет къмучилището - протокол М 6/ 7829ие утвърден със заповед надиректора Ме ##0/.29 /) #592082.

стр. 1



Начален етап 1

32

Учебни предмети Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

7 224Български език и литература

Английски език 2 64
Математика 3,5 "2

1 32Родинознание

-

2 64Музика
:

1,5 48Изобразително изкуство

. 1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

20 640Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б "56

1. Английски език 1 32
2. Български езики литература 1 32
2. Математика 1 32

22 736Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел В 128

стр. 2



ЯСНИТЕЛНИ 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 ЛФ 4 от 30.11.2015 г. за

учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. Т от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Ти ал. 5 от Наредба Ме
4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме а 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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например, 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.
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55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
СОФИЯ

(пълно наименование на училището, населен

УТВЪРЖДАВАМ:... /..ТАНЯ ПАНЧЕВА,

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за З2г клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол ММ7 / 4529, съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол МФ 6 оо / 2729ие утвърден със заповед на
директора Ме #907-7  1/41529 2022.
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11 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

- Начален етап

32
Учебни седмици

Учебни предмети Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
Учебни часове

Общо за раздел А

7 224Български език и литература

ГАнглийски език 2 64
Математика 3,5 "2

1 32Родинознание

,
2 64Музика

1,5 48Изобразително изкуство

.
1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

20 640

Общ брой часове за раздел Б 96

Общоза раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел

1. Английски език 1 32
2. Български езики литература 1 32
2. Математика 1 32

22 736

128

стр. 2
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” П. 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 ЛФ 4 от 30.11.2015 г. за

учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. Г от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. Ти ал. 5 от Наредба Ме
4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме 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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например, 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.
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соФИЯ

ТАНЯ ПАНЧЕВА.
(име, фамилия, подпис на

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 2д клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол МФ 7... / 45, съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол МФ ## /45... ие утвърден със заповед на
директора Ме #20/.4Я / 5794052.
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“1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Учебни седмици 32

Седмичен брой|Годишен брой
Учебни предмети

учебни часове|учебни часове

То 224
Български език и литература

Английски език 2 64

Математика 3,5 и2

1 32
Родинознание

7

2 64
Музика

1,5 48
Изобразително изкуство

. 1 32
Технологии и предприемачество

2 64
Физическо възпитание и спорт

20 640
Общо за раздел А

3 96
Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език
:

1 32

2. Български език и литература а 32
2. Математика 1 32

22 736
Общо за раздел А + раздел Б

Раздел В- факулта
Максимален брой часове за раздел 128

стр. 2



П. 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 Ле 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7иал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме 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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например, 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.
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55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

(пълно наименование на училището, населено място)

УТВЪРЖДАВАМ: .........ТАНЯ ПАНЧЕВА
(име, фамилия, подпис на дир

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Зе клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол М#7/ 2.22... съгласуван е с обществения съвет къмучилището - протокол МФ / К09ие утвърден със заповед надиректора Ме ##0/-19 / увйед2022,
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/
1, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Учебни седмици 32

/едмичен брой|Годишен бройУчебни предмети
учебни часове|учебни часове

То 224Български език и литература

Английски език 2 64
Математика 3,5 "2

1 32Родинознание

"

2 64Музика

1,5 48Изобразително изкуство

. 1 32Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

20 640Общо за раздел А

3 96Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език
:

1 32
2. Български език и литература а 32
2. Математика 1 32

22 736Общо за раздел А + раздел Б

Максимален брой часове за раздел В 4 128
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П. 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 Ло 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме на министъра на
образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час па класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например, 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.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 2ж клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол МФ „## / 1843... съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол МФ «| / 5.25ие утвърден със заповед на
директора Ме #90/-79 /а8202
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1.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

Начален етап

Учебни седмици 32

Учебни предмети
Седмичен брой|Годишен брой
учебни часове|учебни часове

Общо за раздел А

7 224
Български език и литература

Английски език 2 64

Математика 3,5 и2

1 32
Родинознание

"

2 64
Музика

1,5 48
Изобразително изкуство

: 1 32
Технологии и предприемачество

2 64Физическо възпитание и спорт

20 640

аОбщ брой часове за раздел Б

Общо за раздел А + раздел Б

1. Английски език 1 32

2. Български език и литература ла 32

2 Математика 1 32
22 736

Максимален брой часове за раздел В 128

стр. 2



П. 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 Ло 4 от 30.11.2015 г. за

учебния план и Приложение Ме 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: подвижни игри съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме 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 Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4.Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица(например, 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.
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