
ОУ „Св. Паисий Хилендарски”
с. Тетнанг. сащ. Единен, тел. 04518 215 92. е-тан; витражи. т.еиюроюпзашет

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
за 1 а клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет .„

протокол М.! .РД-06 - 10/02.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол М.! 07/02.09.2022г. и е утвърден със заповед на
директора М.! РД-07-1013 /02.09„2021г.
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1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Учебни седмици
“ %.)

= "”
Учебни предмети

Седмичен брой
учебни часове

32

Годишен брои
учебни часове

Общо за раздел А
%

„

бщ рои часове за раздел Б

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

608

Общо
4 г % %:
Максимален брой часове за раздел В

3” 96
1.БЕЛ 2 64
2. Математика 1 32
3.

за раздел А + раздел Б 22 704

НА
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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 М) 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение М 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: - минифутбол 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 М.» 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 М.» 4/30.11.2015 за учебния план.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
за 1 6 клас

Учебна година: 2022/2023
Форма на обучениещневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол Мз .РД-06 - 10/02.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол М.! 07/02.09.2022г. и е утвърден със заповед на
директора М.» РД-07-1013 /02.09.2021г.

стр. 1



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

Учебн седмици
;

:: ;: ;

едмиченброи одишен броиУчебни 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 разделА 19 608

.”
"

Общ брой часове за аздел Бу
.. ” .. ! И

96
1.БЕЛ 2 64
2. Математика 1 32
3.

Общо за разделА + раздел Б 22 704
ПГ %

: . . 3 ми. Х :.

Мак имален брой часове за раздел В
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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 М 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение На 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: - минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5

от Наредба М.) 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме 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 Ме 4/30.1 1.2015 за учебния план.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
за 1 в клас

Учебна година: 2022/2023
Форма на обучениещневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол М.» .РД-06 - 10/02.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол Мз 07/02.09.2022г. и е утвърден със заповед на
директора М.! РД-07-1013 /02.09.2021г.

стр. 1



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

Учебни седмици

„%
..

Учебни предмети
Седмичен брои
учебни часове

Годишен брои
учебни часове

Общо
;
[33

за раздел А
%

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

19 608

Общо за разделА + раздел Б

Общ брои часвое за рдазелБ 3 96
1.БЕЛ 64
2. Математика 1 32
3.

22 704
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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 Мо 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение М» 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: - минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5
от Наредба Ле 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме РД - 09-1111/15.08.2016 г. на
министъра на образованието И науката за организиране И провеждане на СПОРТНИ ДСЙНОСТИ.

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 Ме 4/30.1 1.2015 за учебния план.
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ОУ неа. ПЙНСИЙ ХНАЕНААРСКН”
:. Топппчаае. ебал. Сливен. тел. 0451! 243 92. ет“; торенти. атливерошпапшет

”6000 Хиде
СФ :?» *.

(:.-ГФО“?!”?) *;УТВЪРЖДАВАМ: ....“......... ...- и„„ .. .

ДИРЕКТОР: николш КАЛЧ ” „1.3;
“Го „таг/"3

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
за 1 г клас

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

"Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол М.» .РД-06 - 10/02.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол Мз 07/02.09.2022г. и е утвърден със заповед на
директора М.) РД-07-1013 /02.09.2021г.
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1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
"УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Учебни седмици

Седмичен брой Годишен бройУчебни 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

За! !!!" ”, в?”
Ощб брой“ асове за раздел Б

:

3 96
1.БЕЛ 2 64
2. Математика 1 32
3.

Общо за раздел А + раздел Б 22 704
ЩЕ

%

Максимален брой часове за раздел В
1.
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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 М 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и ПриложениеМ 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: - минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5

от Наредба На 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме РД - 09-1111/15.08.2О16 г. на

министъра на образованието И науката за организиране И провеждане на СПОРТНИ ДСЙНОСТИ.

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 На 4/30.11.2015 за учебния план.
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ОУ „(За. Паисий Хидендарскн”
:. Топатаае. общ. Славен. тел. 0451»! 20 92. етап: интернат. аташюооьпапашт

УТВЪРЖДАВАМ: ...“...... / . .. . ..
дирвктов: николш КА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
за 11 а клас

Учебна година: 2022/2023
Форма на обучениещневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет ..

протокол М.» .РД-06 - 10/02.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол М.» 07/02.09.2022. и е утвърден със заповед на
директора Мз РД-07-1013/02.09.2022г.

стр. 1



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Учебни седмици

Учебни предмети
Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

Общо за разделА
“41: :. , ще, ,-:)

%а

Общ брй часове за раздел Б

Български език и литература 7 224

Математика 3.5 1 12

Английски език. 2 64

Родинознание 32

Музика 2 64

Изобразително изкуство 1.5 48

Технологии и предприемачество 1 32

Физическо възпитание и спорт 2 64
20 640

%

3 96

1.БЕЛ 64

2. Математика 32

3.

Общо за раздел А + раздел Б 23 736

НА
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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 М) 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение М.» 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: - минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал.
5 от Наредба М.» 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме 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 НаредбаМ 4/30.1 1.2015 за учебния план.
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ОУ НФВ- ПйИСИЙ “ХНАЕНДдРСКНн
:

:. Тапета“. общ. взаимен. 9451321?“ етап; „изразим. тантртспвпемт

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
за 11 6 клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол Мз .РД-Об - 10/02.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол Мз 07/02.09.2022. и е утвърден със заповед на
директора М.) РД-07-1013/02.09.2022г.

стр. 1



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН и ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Учебни предмети
Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

Български език и литература 7 224

Математика 3.5 1 12

Английски език 2 64

Родинознание 32

Музика 2 64

Изобразително изкуство 1.5 48

Технологии и предприемачество 1 32

Физическо възпитание и спорт 2 64

Общо за раздел
31 1-

3; . :

Общ брой часове за раздел Б

640

96
1 .БЕЛ 64

2. Математика 32

3.
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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 М 4 от 30.11.2015 г. за

учебния план и Приложение М 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: - минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал.

5 от Наредба М.» 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М РД - О9-1111/15.08.2016 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 Ме 4/ЗО.1 1.2015 за учебния план.
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ОУ „Св....Пансий “Хилендарски"
” :. Заминава. шбщ.Силван. тел. 64 тата“;морфина. ьтдожмфзпвшп

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
за П в клас

Учебна година: 2022/2023
Форма на обучениещневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол Ле .РД-Об - 10/02.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол М» 07/02.09.2022. и е утвърден със заповед на
директора „Мз РД-07-1013/02.09.2022г.

стр. 1



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕти, СЕДМИЧЕН и ГОДИШЕН БРОЙ
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Учебни седмици
13.51

.

Учебни предмети
Седмичен брой
учебни часове

одишен брой
учебни часове

Общо за разделА

Български език и литература 7 224

Математика 3.5 1 12

Английски език 2 64

Родинознание 32

Музика 2 64

Изобразително изкуство 1.5 48

Технологии и предприемачество 32

Физическо възпитание и спорт 2 64
640

Общ брой часове за раздел Б 3 96

1.БЕЛ 64

2. Математика 1 32

3.

Общо за раздел А + раздел Б 23
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П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Уъшлищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба М 4 от 30.11.2015 г. за

учебния план 14 Приложение Не 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: - минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал.

5 от Наредба М.» 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ме РД - О9-1111/15.08.2О16 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 Мз 4/30.1 1.2015 за учебния план.
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ОУ “„Св. Паисий Хидендарскн”
с. Тойотата“. общ. *Зяивен, тел. 9451! 20 92. е-тай; визовата.маннатшстпашт

УТВЪРЖДАВАМ: ............: ....... . .- пъ- ”

летище: .
. , „Ма-?”“

ооЩАСУ5 ]
„ад /;5“;

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕНПЛАН
за 11 г клас

Учебна година: 2022/2023
Форма на обучениещневна
Организация на учебния ден: целодневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет -
протокол Мз .РД-06 - 10/02.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол М.! 07/02.09.2022. и е утвърден със заповед на
директора М.» РД-07-1013/02.09.2022г.
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1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕЧАСОВЕ

Учебни седмици
25" ?”

Учебни предмети
едмиченбой одишенброи
учебни часове учебни часове

Български език и литература 7 224
Математика 3.5 1 12

Английски език 2 64
Родинознание 1 32

Музика 2 64
Изобразително изкуство 1.5 48
Технологии и предприемачество 1 32
Физическо възпитание и спорт 2 64
Общо за разделА 20 640

“Общ брои часове за раздел Б
.

,

3 96
1.БЕЛ 2 64
2. Математика 1 32
3.

Общо за разделА + раздел Б 23 736
„а

%

Макеш/[аленброй часове за раздел В
1.
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11. 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 М) 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение М 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: - минифутбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал.

5 от Наредба Мз 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед М РД - 09-1111/15.08.2О16 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 М.» 4/30.11.2015 за учебния план.
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