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

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за За 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 „У / 4527 | съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол Мб| / „1585ие утвърден със заповед на
директора М #907-49 /448492024.
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1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

32Учебни седмици

Учебни предмети
Седмичен брой
учебни часове

ПГ одтшен брой
|

учебни часове

Общо за раздел А

7 224
Български език и литература

Немски език 3 96

Математика 3,5 112

Компютърно моделиране 32

Човекът и обществото 2 64

Човекът и природата 1 32

1,5 48
Музика

2 64
Изобразително изкуство

1 32
Технологии и предприемачество

, 2,5 80
Физическо възпитание и спорт

24,5 784

Общо за раздел А + раздел Б

2,5
Общ брой часове за раздел Б

1. Немски език 1 32

2. Български език и литература 1 32

2. Математика 0,5 16

27 864

Максимален брой часове за раздел 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 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. 7Уиал. 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 «ЛЕТКО канавилорсоФИЯ Г)(пълно наименование на училището, населено място)
„А МЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за 36 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 МУ / „145... съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол МФ ю.3 / 165... ие утвърден със заповед на
директора Ме Д#0/-/Я /4589 2082.
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1.

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ

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 3 96

Математика 3,5 112

Компютърно моделиране 32

Човекът и обществото 2 64

Човекът и природата 1 32

1,5 48
Музика

2 64
Изобразително изкуство

1 32
Технологии и предприемачество

, 2,5 80
Физическо възпитание и спорт

24,5 784

Раздел
Общ брой часове за раздел Б

Общо за раздел А + раздел Б

1. Немски език 1 32

2. Български език и литература 1 32

2. Математика 0,5 16

27 864

Максимален брой часове за раздел В 128

2.

Общо за разд

НА



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 Же 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. 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 дейностисе 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 място)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Зв 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 Мо / ИД| съгласуван е с обществения съвет къмучилището - протокол МФ # /25. ие утвърден със заповед на
директора Мо ##0/.#9  /л5407 2028.
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/
1.

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 224Български език и литература

Английски език 3 96
Математика 3,5 112

Компютърно моделиране 32
Човекът и обществото 2 64

Човекът и природата
:

1 32
1,5 48Музика

. 2 64Изобразително изкуство

1 32Технологии и предприемачество

, 2,5 80Физическо възпитание и спорт

24,5 784

Общ брой часове за раздел Б

Общо за раздел А + раздел Б

1. Английски език 32

2. Български език и литература 1 32
2. Математика 0,5 16

27 864

Максимален брой часове за раздел В 128

НА

стр. 2
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4
// 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 ЖМе 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. 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

(пълно наименование на училището, населен

УТВЪРЖДАВАМ:.. /ТАНЯ ПАНЧЕВАГ |

(име, фамилия, подпис на

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Зг 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. ИЯ-. / Як съгласуван е с обществения съвет къмучилището - протокол Ме #6С / И.ие утвърден със заповед на
директора Ме ##0/- 49  /705.
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”

/ Г. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
/

/
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Учебни седмици 32

Учебни предмети
Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

7 224
Български език и литература

Английски език 3 96

Математика 3,5 112

Компютърно моделиране 1 32

Човекът и обществото 2 64

Човекът и природата 1 32

1,5 48
Музика

:
2 64

Изобразително изкуство

1 32
Технологии и предприемачество

, 2,5 80
Физическо възпитание и спорт

24,5 784
Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б

1. Английски език 1 32

2. Български език и литература 1 32

2 Математика 0,5 16

27 864
Общо за раздел А + раздел Б

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 ЛФ6 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. 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 проектив класа, училището или между училищата.

стр. 3



55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ
соФИЯ

|(пълно наименование на училището, населено мяЕтс А

УТВЪРЖДАВАМ:.......
ТАНЯ ПАНЧЕВА

(име, фамилия, подпис на ди, р

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Зд 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 573 / 2547 , съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол МФ #8| / 509... ие утвърден със заповед на
директора М #52/-9 / ла0226

стр. 1



1, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

32Учебни седмици

Учебни предмети Седмичен брой
учебни часове

Общо за раздел А

7 224Български език и литература

Английски език 3 96
Математика 3,5 112

Компютърно моделиране 32
Човекът и обществото 2 64

Човекът и природата 1 32

1,5 48Музика

2 64Изобразително изкуство

1 32Технологии и предприемачество

2,5 80Физическо възпитание и спорт

24,5 784

Общо за раздел А + раздел Б

ГРаздепп 2.5 80Общ брой часове за раздел Б
.

1. Английски език 1 32
2. Български език и литература 1 32
2. Математика 0,5 16

27 864

Максимален брой часове за раздел В 128

стр. 2

Годишен брой
учебни часове



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 ЛФ6 + 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. У7Уиал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М Йа 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.

стр. 3



55 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ «ПЕТКО КАРАВЕЛОВ»
соФИЯ

(пълно наименование на училището, населен място)

УТВЪРЖДАВАМ:...
ТАНЯ ПАНЧЕВА

(име, фамилия, подпис на

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 МЯУ. / 2829 | съгласуван е с обществения съвет къмучилището - протокол МФ #3 / 55ие утвърден със заповед надиректора Ме,##0/-79 /4749602.

стр. 1



1, УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Начален етап

Учебни седмици

Учебни предмети
Седмичен брой

учебни часове
одишен брой

учебни часове

Общо за раздел А

7 224
Български език и литература

Английски език 3 96

Математика 3,5 12

Компютърно моделиране 1 32

Човекът и обществото 2 64

Човекът и природата 1 32

1,5 48
Музика

: 2 64
Изобразително изкуство

1 32
Технологии и предприемачество

" 2,5 80
Физическо възпитание и спорт

24,5 784

Общ брой часове за раздел Б

Общо за раздел А + раздел Б

1. Английски език 1 32

2. Български език и литература 1 32

2. Математика 0,5 16

27 864

Раз,
Максимален брой часове за раздел В 128

1.

2.

НА



я
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 ЛФ6 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. Ти ал. 5 от Наредба Ме

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме ла 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 КАРАВЕЛ »

соФИЯ )

(пълно наименование на училището, населено м ясто)

УТВЪРЖДАВАМ: .....
ТАНЯ ПАНЧЕВА

(име, фамилия, подпис на ду реки

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Зж 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 Ма И-. / 549. . съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол МФ #63| / „#2 пие утвърден със заповед на
директора Ме ##0/-7Я /аЯ05 2028
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1 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА

Начален 7)етап
Учебни седмици 32

Учебни предмети Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

Общо за раздел А

7 224Български език и литература

Английски език 3 96
Математика 3,5 12

Компютърно моделиране 1 32
Човекът и обществото 2 64

Човекът и природата
:

1 32
1,5 48Музика

2 64Изобразително изкуство

1 32Технологии и предприемачество

,

2,5 80Физическо възпитание и спорт

24,5 784

Общ брой часове за раздел Б 80

Общо за раздел А + раздел Б

1. Английски език 1 32
2. Български език и литература 1 32
2. Математика 0,5 16

27 864

-Разде.
Максимален брой часове за раздел В 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. Ти ал. 5 от Наредба Ме

/р
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 проектив класа, училището или между училищата.
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