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Графикът на учебното време за съответната учебна година е 
съгласно заповед на МОН 

 

График на учебното време за учебната 2015/2016 година, съгласно 
Заповед №РД09-1221 / 28.08.2015 г. на МОН. 

 
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната: 

 
есенна 31.10.2015 г. – 02.11.2015 г. вкл. 
коледна 24.12.2015 г. – 03.01.2016 г. вкл. 
зимна 30.01.2016 г. – 07.02.2016 г. вкл. 
пролетна за I – XI клас   02.04.2016 г. – 10.04.2016 г. вкл.   
пролетна за XII клас 02.04.2016 г. – 04.04.2016 г. вкл.  
 
 

2. Неучебни дни: 
 

18.05.2016 г. - ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ 
20.05.2016 г. - Втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика 
 
 

3. Начало на втория учебен срок – 08.02.2016 г. 
 
 

4. Край на втория учебен срок: 
 

13.05.2016 г. XII клас (13 учебни седмици) 
24.05.2016 г. I клас (13 учебни седмици) 
31.05.2016 г. II - IV клас (14 учебни седмици) 
15.06.2016 г. V - VIII клас (16 учебни седмици) 
30.06.2016 г.  VIII клас (18 учебни седмици за паралелки с 
 прием след завършен седми клас с 
 интензивно изучаване на чужд език) 
30.06.2016 г. IX - XI клас (18 учебни седмици) 
 
 
 
 
 
 
 Директор: 
 /Катерина Марчева/ 



Класове I II III IV

Учебни седмици 31 32 32 32
А.  Задължителна подготовка (ЗП)

1.Български език и литература 889
217 224 224 224 889

7 7 7 7
2. Чужди езици 256

64 96 96 256
2 3 3

3. Математика, информатика и информационни 

технологии 476
124 112 112 128 476

4 3,5 3,5 4

4. Обществени науки и гражданско образование 111
31 31

1
48 32 80

1,5 1
5. Природни науки и екология 112

32 32
1

32 48 80
1 1,5

6. Изкуства 444
62 64 48 48 222

2 2 1,5 1,5
62 48 64 48 222

2 1,5 2 1,5
7. Бит и  технологии 127

31 32 32 32 127
1 1 1 1

8. Физическа култура и спорт 286
62 64 80 80 286

2 2 2,5 2,5
589 640 736 736 2701

19 20 23 23
93 64 64 64 285

3 2 2 2
93 64 64 64 285

3 2 2 2
682 704 800 800 2986

22 22 25 25
64 96 128 288

2 3 4
32 32 32 96

1 1 1
32 32 64

1 1
32 32 32 96

1 1 1
32 32

1
Общо брой часове годишно (ЗП+ЗИП+СИП) 682 768 896 928 3274
Общ брой часове седмично (ЗП+ЗИП+СИП) 22 24 28 29

31 32 32 32 127
1 1 1 1

Забележка: Безопасност на движението се провежда 

в час на класa (I-IV клас). 16 8 8 6 38

Разпределение на учебното време по класове и учебни предмети

съгласно Наредба № 6 от 28 май 2001 година, за випуск - 2015/2019, прием 2015/2016 учебна година             

Класове

ОБРАЗОВАТЕЛНA СТЕПЕН - ОСНОВНА

Математика

Човекът и природата

Изобразително изкуство

Околен свят

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ ОБЛАСТИ

Общо      I-IV 

НАЧАЛЕН ЕТАП

Математика

Информационни технологии

Физическо възпитание и спорт - допълнителен час 

Заповед №09-10-38 от 27.07.2004 година

Руски език/Френски език

Български език и литература

Човекът и обществото

Роден край

Първи чужд език - Английски език

Музика

Български език и литература

Домашен бит и техника

Английски език 

В. Свободноизбираема подготовка (СИП)

Физическо възпитание и спорт

Б. Задължителноизбираема подготовка (ЗИП)

Общо за ЗП

Общо ЗП+ЗИП
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ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

към учебен план за начален етап на основна образователна степен 
срок на обучение - четири години 

 
1. Училищният учебен план за І-ІV клас е разработен съгласно изискванията на 

Наредба №6 на МОН за разпределение на учебното време за достигане на 
общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование. 

2. Чуждоезиково обучение. 
2.1. Задължителното обучение по първи чужд език започва във втори клас. 
2.2. Часовете за задължителноизбираема подготовка (ЗИП) от първи до четвърти клас се 
използват за изучаване на чужд език. Изборът на чужд език се извършва според желанията 
на родителите на учениците и възможностите на училището в първи клас За учебната 
2015/2016 година в часовете за ЗИП се изучава английски език, който ще бъде първи чужд 
език, изучаван от учениците в начален етап. 
2.3. Часовете за СИП са съобразени с интересите на учениците и възможностите на 
училището. 

3. Режим на училището. 
3.1. Задължителните учебни часове в I и II клас се провеждат в самостоятелен блок 
предобед, а часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и 
спорт следобед. 

3.2. Начало на учебните часове – 8:20 часа. Продължителността на учебния час за І и ІІ клас 
е 35 минути. Голямото междучасие е с продължителност 25 минути и е след втория учебен 
час. Малките междучасия са с продължителност 15 минути. 
3.3. Задължителните учебни часове за I срок в III клас се провеждат в самостоятелен блок 
предобед, а часовете за самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и 
спорт следобед, а в IV клас се провеждат в самостоятелен блок следобед, часовете за 
самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт предобед. През II 
учебен срок смените се обръщат. Продължителността на учебния час за ІІІ–IV клас е 40 
минути. Голямото междучасие е с продължителност 20 минути, като за III клас е след 
втория учебен час, а за IV клас е след третия учебен час. Малките междучасия са с 
продължителност 10 минути. 

4. Часовете по Безопасност на движението се провеждат в „Час на класа” и 
разпределението на часовете е както следва: 

- І клас – 16 /шестнадесет/ часа; 
- ІІ и ІII клас – 8 /осем/ часа; 
- IV клас – 6 /шест/ часа. 
5. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове по учебния предмет „Физическо 

възпитание и спорт”, включва и по един учебен час по ФВС, който се използва за 
организиране и провеждане на спортни дейности и на открито съгласно: чл.16, ал.5 от 
ЗСООМУП; чл.21, ал.3 от Закона за физическото възпитание и спорта;Заповед № РД 09-
1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката. 
Настоящият училищен учебен план за учебната 2015/2016 година е приет на 

Педагогически съвет на 08.09.2015 година, Протокол №14. 

/ 


