Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за І а,б клас

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
стр. 1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
І клас
32+1

Учебни седмици

Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
7
Български език и литература
Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

Годишен брой
учебни часове
224

4

128

1

32

2

64

2

64

1

32

2

64

19

608

3

96

1
2
22

32
64
704

-

-

22

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
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

стр. 2

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
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 час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5
Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание
и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
4. Учебното време съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование включва и пет дни за проектни и творчески дейности,
в т.ч. и за посещения на културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни
проекти в класа, училището или между училищата, които се планират като последователни в
рамките на една седмица след приключването на учебните занятия по учебен план.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище

стр. 3

Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул. ”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІІ а,б клас

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІІ клас
Учебни седмици
32+1
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
7
224
Български език и литература
Чужд език – Английски език
Математика
Околен свят
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

2

64

3.5

112

1

32

2

64

1,5

48

1

32

2

64

20

640

3

96

1
1
1

32
32
32

23

736

-

-

23

736

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
3. Информационни технологии
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

стр. 2

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
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 час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5
Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание
и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
4. Учебното време съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование включва и пет дни за проектни и творчески дейности,
в т.ч. и за посещения на културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни
проекти в класа, училището или между училищата, които се планират като последователни в
рамките на една седмица след приключването на учебните занятия по учебен план.
5. Часовете по математика ще се провеждат по четири часа седмично през първия учебен
срок и по три часа седмично през втория учебен срок.
6. Часовете по изобразително изкуство ще се провеждат по един час седмично през първия
учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІІІ а,б клас

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
стр. 1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІІІ клас
Учебни седмици
32+1
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
7
224
Български език и литература
3

96

3,5

112

1

32

2

64

1

32

1,5

48

2

64

1

32

2,5

80

24,5

784

2,5
1,5
1
27

80
48
32
864

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
27

864

Чужд език – Английски език
Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
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
Общо за раздел А + раздел Б
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
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 час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5
Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание
и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
4. Учебното време съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование включва и пет дни за проектни и творчески дейности,
в т.ч. и за посещения на културни институции, за отдих и спорт, за екскурзии, за екипни
проекти в класа, училището или между училищата, които се планират като последователни в
рамките на една седмица след приключването на учебните занятия по учебен план.
5. Часовете по математика ще се провеждат по четири часа седмично през първия учебен
срок и по три часа седмично през втория учебен срок.
6. Часовете по музика ще се провеждат по два часа седмично през първия учебен срок и по
един час седмично през втория учебен срок.
7. Часовете по физическо възпитание и спорт ще се провеждат по два часа седмично през
първия учебен срок и по три часа седмично през втория учебен срок.
8. Часовете по български език и литература РП ще се провеждат по един час седмично през
първия учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул. ”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІV а,б клас

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.

стр. 1

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІV клас
Учебни седмици
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
7
238
Български език и литература
3

102

4

136

1

34

1

34

2

68

1,5

51

1,5

51

1

34

2,5

85

24,5

833

2,5
1,5
1
27

85
51
34
918

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
27

918

Чужд език – Английски език
Математика
Компютърно моделиране
Човекът и обществото
Човекът и природата
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
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
Общо за раздел А + раздел Б

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
стр. 2

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: 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 час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5
Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание
и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
4. Часовете по изобразително изкуство ще се провеждат по два часа седмично през първия
учебен срок и по един час седмично през втория учебен срок.
5. Часовете по музика ще се провеждат по един час седмично през първия учебен срок и по
два часа седмично през втория учебен срок.
6. Часовете по физическо възпитание и спорт ще се провеждат по два часа седмично през
първия учебен срок и по три часа седмично през втория учебен срок.
7. Часовете по български език и литература РП ще се провеждат по два часа седмично през
първия учебен срок и по един час седмично през втория учебен срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул. ”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V а,б клас

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
стр. 1

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
V клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
5
170
Български език и литература
Учебни седмици

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Български език и литература
2. Математика
3. География и икономика

1
1
0,5
30

34
34
17
1020

Чужд език – Английски език

Раздел Б – избираеми учебни часове

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
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30

1020

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: баскетбол- съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от
Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5
Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание
и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
4. Часовете по английски език ще се провеждат по три часа седмично през първия учебен
срок и по четири часа седмично през втория учебен срок.
5. Часовете по география и икономика ще се провеждат по два часа седмично през първия
учебен срок и по един час седмично през втория учебен срок.
6. Часовете по човекът и природата ще се провеждат по два часа седмично през първия
учебен срок и по три часа седмично през втория учебен срок.
7. Часовете по технологии и предприемачество ще се провеждат по два часа седмично през
първия учебен срок и по един час седмично през втория учебен срок.
8. Часовете по физическо възпитание и спорт ще се провеждат по три часа седмично през
първия учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
7. Учебният предмет география и икономика от Раздел Б– избираеми учебни часове ще се
изучава II срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

стр. 3

Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул. ”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VІ а,б клас

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VІ клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
5
170
Български език и литература
Учебни седмици

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1. Български език и литература
2. Математика
3. Човекът и природата

1
1
0,5
30

34
34
17
1020

Чужд език – Английски език

Раздел Б – избираеми учебни часове

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
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: баскетбол - съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5
от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5
Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание
и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
4. Часовете по английски език ще се провеждат по три часа седмично през първия учебен
срок и по четири часа седмично през втория учебен срок.
5. Часовете по география и икономика ще се провеждат по два часа седмично през първия
учебен срок и по един час седмично през втория учебен срок.
6. Часовете по човекът и природата ще се провеждат по три часа седмично през първия
учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
7. Часовете по технологии и предприемачество ще се провеждат по един час седмично през
първия учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
8. Часовете по физическо възпитание и спорт ще се провеждат по три часа седмично през
първия учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
9. Учебният предмет човекът и природата от Раздел Б– избираеми учебни часове ще се
изучава II срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VІІ a клас

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
стр. 1

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VІІ клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
5
180
Български език и литература
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

3

108

Математика

4

144

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

2

72

География и икономика

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

1,5

54

Химия и опазване на околната среда

1,5

54

Музика

1,5

54

Изобразително изкуство

1,5

54

Технологии и предприемачество

1

36

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

28

1008

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
3
1. Български език и литература
1,5
2. Математика
1,5
31
Общо за раздел А + раздел Б

108
54
54
1116

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
31

стр. 2
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: баскетбол - съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5
от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5
Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание
и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
4. Часовете по физика и астрономия ще се провеждат по два часа седмично през първия
учебен срок и по един час седмично през втория учебен срок.
5. Часовете по химия и опазване на околната среда ще се провеждат по един час седмично
през първия учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
6. Часовете по музика ще се провеждат по два часа седмично през първия учебен срок и по
един час седмично през втория учебен срок.
7. Часовете по изобразително изкуство ще се провеждат по един час седмично през първия
учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
8. Часовете по български език и литература РП ще се провеждат по два часа седмично през
първия учебен срок и по един час седмично през втория учебен срок.
9. Часовете по математика РП ще се провеждат по един час седмично през първия учебен
срок и по два часа седмично през втория учебен срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул. ”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО
РАВНИЩЕ - завършено основно образование
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 години
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА клас
ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО
РАВНИЩЕ –
завършен ХІІ клас
НИВО ПО НАЦИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) –
4
РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

за VІІІ а клас
за учебната 2020 /2021 година
СПЕЦИАЛНОСТ : код 2130701 „Графичен дизайн“
ПРОФЕСИЯ: код 213070 „Графичен дизайнер“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники;

производство на медийни продукти“

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - утвърден със Заповед № РД 09-2118/ 28.08.2020 г. на
министъра на образованието и науката за учебната 2020/2021 година.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ
ЧАСОВЕ
Видове подготовка, учебни предмети

І гимназиален етап
VІІІ клас
36

Учебни седмици

Раздел А – задължителни учебни часове
I. Общообразователна подготовка
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
4
Български език и литература

Годишен брой
учебни часове
144

Чужд език – Английски език

12

432

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

2

72

География и икономика

1

36

Философия

1

36

Биология и здравно образование

1.5

54

Физика и астрономия

1.5

54

1

36

Музика

0.5

18

Изобразително изкуство

0.5

18

2

72

1
32

36
1152

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт
II. Обща професионална подготовка
Предприемачество
Общо за раздел А

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
IV. Специфична професионална подготовка
V. Разширена професионална подготовка
VI. Разширена подготовка
0
Общо за раздел Б
32
Общо за раздел А + раздел Б
стр. 2

0
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VII.

Раздел В – факултативни учебни часове
0
Допълнителна подготовка

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

0
1152

ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Учебният план е разработен на основание на чл. 94, на Закона за предучилищното и
училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, чл. 14, чл. 16 и
чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В4 и
Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията
„Графичен дизайнер“.
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. Всяка учебна
седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от
Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5 Часът
на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за
изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.
4. Часовете по биология и здравно образование ще се провеждат по един час седмично през
първия учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
5. Часовете по физика и астрономия ще се провеждат по два часа седмично през първия учебен
срок и по един час седмично през втория учебен срок.
6. Часовете по изобразително изкуство ще се провеждат по един час седмично през първия
учебен срок, а по музика-по един час седмично през втория учебен срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул. ”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО
РАВНИЩЕ - завършено основно образование
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ 5 години
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ дневна
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА клас
ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО
РАВНИЩЕ –
завършен ХІІ клас
НИВО ПО НАЦИОНАЛНА
КВАЛИФИКАЦИОННА РАМКА (НКР) –
4
РАМКОВА ПРОГРАМА В - ВАРИАНТ В4

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

за ІX а клас
за учебната 2020 /2021 година
СПЕЦИАЛНОСТ : код 2130701 „Графичен дизайн“
ПРОФЕСИЯ: код 213070 „Графичен дизайнер“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:код 213 „Аудио-визуални изкуства и техники;

производство на медийни продукти“

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.

стр. 1

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС - утвърден със Заповед № РД 09-2118/28.08.2020 на
министъра на образованието и науката за учебната 2020 / 2021 година.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ
ЧАСОВЕ
Видове подготовка, учебни предмети

І гимназиален етап
IX клас
36

Учебни седмици

Раздел А – задължителни учебни часове
I. Общообразователна подготовка
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
3
Български език и литература

Годишен брой
учебни часове
108

Чужд език – Английски език

6

216

Чужд език – Руски език

2

72

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

2

72

География и икономика

1

36

Философия

1

36

Биология и здравно образование

1

36

Физика и астрономия

1

36

Химия и опазване на околната среда

1,5

54

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

2

72

0,5
26

18
936

Физическо възпитание и спорт
II. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Общо за раздел А

Раздел Б – избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
Рисуване
0,5
IV. Специфична професионална подготовка
Графичен дизайн
0,5
Графични техники
1
стр. 2

18
18
36

Учебна практика:
Графичен дизайн
Рисунка,типаж и анимация
V. Разширена професионална подготовка
Графичен дизайн
VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б
Общо за раздел А + раздел Б
VII.

1
1,5

36
54

1,5

54

6
32

216
1152

Раздел В – факултативни учебни часове
Допълнителна подготовка

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Учебният план е разработен на основание на чл. 94, на Закона за предучилищното и
училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, чл. 14, чл. 16 и
чл. 17 на Наредба № 4 от 2015 г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В4 и
Държавния образователен стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията
„Графичен дизайнер“.
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 час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от
Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

3.

Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5 Часът
на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за
изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Часовете по химия и опазване на околната среда ще се провеждат по един час седмично през
първия учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
5. Часовете по изобразително изкуство ще се провеждат по един час седмично през първия
учебен срок, а по музика-по един час седмично през втория учебен срок.
6. Часовете по здравословни и безопасни условия на труд ще се провеждат по един час седмично
през първия учебен срок.
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7. Часовете по рисуване (отраслова професионална подготовка) ще се провеждат по един час
седмично през втория учебен срок.
8. Часовете по графичен дизайн (специфична професионална подготовка) ще се провеждат по
един час седмично през първия учебен срок.
9. Часовете по учебна практика-рисунка, типаж и анимация ще се провеждат по два часа
седмично през първия учебен срок и по един час седмично през втория учебен срок.
10. Часовете по графичен дизайн (раширена професионална подготовка) ще се провеждат по един
час седмично през първия учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.” Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Х а клас
профил “Предприемачески” с разширено изучаване на чужд език

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
І гимназиален етап
Х клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
3
108
Български език и литература
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

2

72

Чужд език – Руски език

2

72

Математика

2

72

Информационни технологии

0,5

18

История и цивилизации

3,5

126

География и икономика

2,5

90

Философия

2

72

Биология и здравно образование

2

72

Физика и астрономия

2

72

Химия и опазване на околната среда

2

72

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

2

72

26,5

954

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
5,5
1. Въведение в предприемачеството
1
2. Счетоводство и бизнес анализ
2
3. Въведение в маркетинга
1
4. Информационни технологии
1
5. География и икономика
0,5
32
Общо за раздел А + раздел Б

198
36
72
36
36
18
1152

Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
стр. 2

-

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни 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 час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Часовете по история и цивилизации ще се провеждат по три часа седмично през първия
учебен срок и по четири часа седмично през втория учебен срок.
5. Часовете по география и икономика ще се провеждат по три часа седмично през първия
учебен срок и по два часа седмично през втория учебен срок.
6. Учебният предмет музика и информационни технологии се изучава I срок, а
изобразително изкуство и география и икономика- РП се изучава II срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.” Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ХI а клас
профил “Предприемачески” с разширено изучаване на чужд език

Учебна година: 2020/2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 6/01.09.2020 г. съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 6/01.09.2020 г. и е утвърден със заповед на
директора № РД-07-305 / 02.09.2020 г.
стр. 1

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
ІI гимназиален етап
ХI клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
3
108
Български език и литература
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

2

72

Чужд език – Руски език

2

72

Математика

2

72

Гражданско образование

1

36

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

12

432

20
4

720
144

1

36

2
1
1

72
36
36

4

144

Модул 1. Обработка и анализ на данни
Модул 2. Мултимедия
Информационни технологии-избираем
модул „Дигитални технологии“
3. География и икономиказадължителни модули

2
2
1

72
72
36

4

144

Модул 1. Прирoдноресурсен потенциал.
Устойчиво развитие
Модул 2. Геополитическа и обществена
култура
Модул 3. Съвременно икономическо
развитие
Модул 4. Европа, Азия и България

1

36

1

36

1

36

1

36

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Предприемачество-задължителни
модули
Mодул 1.“Предприемачество и кариерно
развитие“
Модул 2.“Пазарна иконoмика“
Модул 3. „Стартиране на собствен бизнес“
Предприемачество-избираем модул
„Дигитален маркетинг“
2. Информационни технологиизадължителни модули

стр. 2

География и икономика-избираем модул
„Природна география и икономическо
развитие“
4. Биология и здравно образованиезадължителни модули

1

36

4

144

Модул.1. Клетката-елементарна
биологична система
Модул.2. Многоклетъчна организация на
биологичните системи
Биология и здравно образование избираем модул „Екология и
биоразнообразие““

2

72

2

72

1

36

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

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

1152

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба и Наредба № 7 от 11 август 2016 г. за
профилираната

подготовка,

Приложение №5, Приложение №7, Приложение №9 и

Приложение №14
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 час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план; Наредба № 13/21.09.2016 г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование- приложение 5
Часът на класа се използва за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание
и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
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4. Часовете от задължителните мидули по география и икономика са разпределени, както
следва: Модул 1. Прирoдноресурсен потенциал. Устойчиво развитие и Модул 2.
Геополитическа и обществена култура ще се провеждат по два часа седмично през
първия учебен срок, а от Модул 3. Съвременно икономическо развитие и Модул 4. Европа,
Азия и България -по два часа седмично през втория учебен срок.
5. Часовете от задължителните мидули по биология и здравно образование са разпределени,
както следва: Модул.1. Клетката-елементарна биологична система ще се провеждат по
четири часа седмично през първия учебен срок, а от Модул.2. Многоклетъчна организация
на биологичните системи -по четири часа седмично през втория учебен срок.

МАРИЯ КОТЕВАДИРЕКТОР НА ПЕТО СУ ”Г. ИЗМИРЛИЕВ”
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)
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Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg

ОДОБРЯВАМ:
ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ
НАЧАЛНИК НА РУО
БЛАГОЕВГРАД

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
профил „Технологичен – Предприемачество и бизнес”

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРИЕМ СЛЕД ЗАВЪРШЕНО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
ОТ УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Профилиращи предмети
1. Технологии
2. Информационни технологии
3. География и икономика

Благоевград, 2017 година

І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.
ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок – 18 учебни седмици

ІХ, Х и ХІ клас

ІІ срок – 18 учебни седмици

ХІІ клас

ІІ срок – 13 учебни седмици,

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.

ІI. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО
ВРЕМЕ

№

КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ
ОБЛАСТИ
КЛАСОВЕ
УЧЕБНА ГОДИНА

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
А
1.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА
Български
език и литература
(ЗП)

2.

Чужди езици
I чужд език - /Английски език/
II чужд език - /Руски език/

3.

IX

X

XI

ОБЩО

XII

Уч.
Уч.
Уч.
Уч.
2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021
год.
год.
год.
год.

36

36

36

31

IХ-ХII

108
3

108
3

108
3

93
3

72
2
72
2

72
2
72
2

72
2

62
2

422
278
144

Математика,
информатика и
информационни
технологии
Математика

417

494

108
3

108
3

72
2

62
2

350

Информатика
Информационни технологии
4.

72
2
36
1

72
36
1

Обществени науки и
гражданско образование
История и цивилизация
География и икономика
Психология и логика

584
72
2
54
1,5
54
1,5

Етика и право

72
2
54
1,5

Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
6.

Изкуства
Музика
Изобразително изкуство

7.
8.

Бит и технологии
Физическа култура и спорт
Физическо възпитание и спорт
ОБЩО ЗП

72
2
72
2
72
2

72
2
72
2
72
2

Предприемачество

1.4.

Счетоводство на предприятието

62
468
144
180

36
1

144
72
36

36
1
36
1

1.3.

1.1.

54
62
2

1.2.

Б.1
1.

54
54
1,5

72
72
2
2
1008
864
28
24
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (ЗИП)
144
288
4
8
Профилина подготовка
144
252
Технологии
108
108
3
3
Пазарна икономика
108
108
3
3
Маркетинг и реклама

Б.

144
54

Свят и личност
Природни науки и екология
Биология и здравно образование

216

72
2
36
1

54
1,5

Философия

5.

72

36

72
2
522
14,5

62
2
341
11

630
17,5
414
216
4

651
21
558
310
4

108
3
108
3

93
3
93
3
124
4

278
2735

1713
1368
742
14
216
6
201
6
201
6
124
4

2.

Информационни технологии

3.
3.1.

География и икономика
География и световна търговия

3.2.

Пари, банки и финансови пазари

Б.2

Задължителноизбираема подготовка

36
1

1152
32

1152
32

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА
144
(СИП)
4
ОБЩО: ЗП+ЗИП+СИП
1296

144
4
1296

144
4
1296

2.1.

Български език и литература

2.2.

Английски език

2.3.

География и икономика

2.4.

Физическо възпитание и спорт
ОБЩО: ЗП+ЗИП

36
1
36
1

108
3
90
90
2,5

216
6
72
2
72
2
36
1
36
1
1152
32

0

В.

72
2
72
72
2

124
4
124

124
4
93
3
62
2

31
1

992
32
124
4
1116

340
10
286
162
4,5
124
4
345
10
170
5
72
2
67
2
36
1
4448

556
5004

ІІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в IX клас през учебната 2017/2018
година, които следва да завършат ХІІ през учебната 2020/2021 година.
2. Организация на обучението.
2.1. Раздел Б – часове за ЗИП (ЗИП/ПП), разпределени, както следва:
 IX клас – 144 часа;
 X клас – 288 часа;
 XI клас – 630 часа;
 XII клас – 651 часа
по учебни предмети:

IX клас – ЗИП/ПП: 1.Технологии- Пазарна икономика-108 часа, 2.
Информационни технологии- 36 часа

X клас –ЗИП/ПП: 1. Технологии- Пазарна икономика-108 часа, 2.
Информационни технологии-72 часа, 3. География и икономика- География и световна
търговия-72 часа и ЗИП: 1. Български език и литература-36 часа

XI клас – ЗИП/ПП: 1.Технологии: Маркетинг и реклама-108 часа;
Предприемачество-108 часа, 2. Информационни технологии-108 часа, 3. География и
икономика: География и световна търговия-90 часа и ЗИП: 1. Български език и
литература-72 часа; 2. Английски език-72 часа; 3. География и икономика -36 часа; 4.
Физическо възпитание и спорт- 36 часа


XII клас– ЗИП/ПП: 1. Технологии: Маркетинг и реклама-93 часа;
Предприемачество-93 часа; Счетоводство на предприятието- 124 часа, 2.
Информационни технологии-124 часа, 3. География и икономика: Пари, банки и
финансови пазари-124 часа и ЗИП: 1. Български език и литература- 62 часа; 2. География
и икономика -31 часа
3.Всяка учебна седмица освен задължителните учебни часове включва и по 1 /един/
учебен час по учебния предмет “Физическо възпитание и спорт”, който се използва за
организиране и провеждане на спортни дейности на открито, съгласно чл. 16, ал.2 и ал.4 от
ЗСООМУП.

4.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.
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 8 / 01.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към училището протокол № 4 / 01.09.2017 г. и е утвърден със заповед на директора № РД-07-312 /
01.09.2017 г.

Директор: Мария Котева...................
( име, фамилия, подпис и печат)

Пето средно училище „Георги Измирлиев”- Благоевград
ул.”Христо Чернопеев” № 16 тел: 073/ 83 15 08; e-mail petosou@abv.bg
ОДОБРЯВАМ:
ИВАЙЛО ЗЛАТАНОВ
НАЧАЛНИК НА РУО
БЛАГОЕВГРАД
Изменение и допълнение
в раздел Б на училищен учебен план
за профилирано обучение – профил “ Технологичен – Предприемачество и бизнес” за
учениците от XII а клас
випуск 2017-2021 г.
№

КУЛТУРНООБРАЗОВАТЕЛНИ
ОБЛАСТИ

ОБЩО
КЛАСОВЕ

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ

IX

X

36

Б.2 Задължителноизбираема подготовка
0
2.1. Български език и литература
2.2. Английски език

XI

XII

IX-XII

36

36

31

36

216

93

345

1

6

3

10

36

72

62

1

2

2

72
2

2.3. География и икономика

36
1

2.4. Биология и здравно образование

31
1

2.5. Физическо възпитание и спорт

36
1

В

СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА

1

Учебна компания

31

1
Изменението и допълнението на училищния учебен план е прието на
заседание на Педагогическия съвет - протокол № 6/01.09.2020 г., съгласуванo е с
обществения съвет към училището - протокол № 6/01.09.2020 г и е утвърденo със
заповед на директора № РД-07-305/02.09.2020 г.
Директор: Мария Котева...................
( име, фамилия, подпис и печат)

