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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за
Подготвителна група

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ФОРМИ НА ПЕДАГОГИЧЕСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
IV ГРУПА 6-7 ГОДИШНИ
Образовате
лно
Български направлени
език и
е
литература
Математика
Околен свят
Изобразително
изкуство
Музика

1.
2.
3.
4.
5.
6. Физическа култура
7. Конструиране и
технологии

3
3
2
3
2
3
3

8. Допълнителни форми
на педагогическо
взаимодействие

11

Общ
брой:
Факултативни
учебни
часове „Религия“

30
1

Брой
педагогич
ески
ситуации

Забележка:
1. Учебната година започва на 15 септември и приключва на 31 май. Броят на учебните
седмици е 32 учебни, без ваканциите. Продължителността на педагогическите
ситуации е 20 -30 минути.
2. В подготвителна група се работи съгласно изискванията на Наредба № 5/03.06.2016 г.
на МОН за държавен образователен стандарт за предучилищно образование.
3. За целодневната организация на учебния ден, с решение на педагогическия съвет,
минималният брой педагогически ситуации е увеличен: по Изобразително изкуство
и Конструиране и технологии с по 1 педагогическа ситуация.
4. Съгласно одобрено от Министърна на образованието и науката учебно съдържание
по тематична област „БДП“ в ДГ се провеждат пед. ситуации със 7 на брой
педагогически ситуации.

СЕДМИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
на основните форми на педагогическо взаимодействие по образователни
направления
ПОДГОТВИТЕЛНА ГРУПА „А“
СУ „ Никола Й. Вапцаров“, гр. Петрич
учебна 2022/2023 година
Ден от
седмицата

№

понеделни
к

вторник

сряда

четвъртъ
к

петък

Педагогичес
ка ситуацияобразовател
но
направлени
е

1

БЕЛ

БЕЛ

БЕЛ

ОС

ИИ

2

Математик
а

Математик
а

Математик
а

КТ

Музик
а

3

КТ

ОС

Музика

ИИ

ФК

4

ФК

ИИ

КТ

ФК

Съотношение основно- допълнителни форми: 19 ОСПВ:11ДФПВ
Продържителност на педагогическата ситуация: от 20 до 30 минути
Забележка:
ОФПВ-не се включват през време на ваканциите.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за І „а“ 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
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
І клас
Учебни седмици

32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

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

19

608

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Физическо възпитание и спорт

1

32

22

704

4

128

1. Религия

1

32

2. Библиотека

1

32

24

768

Учебни предмети

Общо за раздел А
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

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 9 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г.
за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4. Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение
в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за
проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на
една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за І „б“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
І клас
Учебни седмици

32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

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

19

608

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Физическо възпитание и спорт

1

32

22

704

4

128

1. Религия

1

32

2. Библиотека

1

32

24

768

Учебни предмети

Общо за раздел А
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

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 9 часа годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4. Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение
в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за
проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на
една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за І „в“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
І клас
Учебни седмици

32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

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

19

608

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Физическо възпитание и спорт

1

32

22

704

4

128

1. Религия

1

32

2. Библиотека

1

32

24

768

Учебни предмети

Общо за раздел А
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

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 9 часа годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4.Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в
класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни
и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна
седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за І „г“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
І клас
Учебни седмици

32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

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

19

608

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Физическо възпитание и спорт

1

32

22

704

4

128

1. Религия

1

32

2. Библиотека

1

32

24

768

Учебни предмети

Общо за раздел А
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

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 9 часа годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4. Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение
в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за
проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на
една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

signed
Zhivko Digitally
by Zhivko
Dimitrov
Tulevski
УТВЪРЖДАВАМ: Dimitro
………………………
(Живко Тулевски,
печат)
v подпис иDate:
2022.09.13
11:32:42
Tulevski +03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІІ „а“ 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 на
СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден
със заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІІ клас
32

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – английски език

2

64

3.5

112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

1.5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Физическо възпитание и спорт

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

4

128

1. Религия

1

32

2. Библиотека

1

32

25

800

Учебни предмети

Математика

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4. Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение
в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за
проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на
една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

Zhivko Digitally
signed by
Zhivko
Dimitr
Dimitrov
УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
Tulevski
ovподпис и печат)
(Живко Тулевски,
Date:
Tulevs 2022.09.13
11:33:16
ki
+03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІІ „б“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет на
СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден
със заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

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

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – английски език

2

64

3.5

112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

1.5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Физическо възпитание и спорт

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

4

128

1

32

24

768

Учебни предмети

Математика

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
1. Религия
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4. Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение
в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за
проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на
една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

Zhivko
Dimitrov
УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
Tulevski
(Живко Тулевски, подпис и печат)
Digitally signed by Zhivko
Dimitrov Tulevski
Date: 2022.09.13 11:33:49
+03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІІ „в“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

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

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – английски език

2

64

3.5

112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

1.5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Физическо възпитание и спорт

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

4

128

1

32

24

768

Учебни предмети

Математика

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
1. Религия
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4.Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в
класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни
и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна
седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

signed
Zhivko Digitally
by Zhivko
Dimitrov
Dimitro
Tulevski
УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
Date:
v подпис и печат)
(Живко Тулевски,
2022.09.13
Tulevski 11:34:28
+03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІІ „г“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

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

Учебни седмици
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – английски език

2

64

3.5

112

Родинознание

1

32

Музика

2

64

1.5

48

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

Общ брой часове за раздел Б

3

96

1. Български език и литература

1

32

2. Математика

1

32

3. Физическо възпитание и спорт

1

32

Общо за раздел А + раздел Б

23

736

4

128

1

32

24

768

Учебни предмети

Математика

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
1. Религия
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно
за обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба №
13/2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4.Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение
в класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за
проектни и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на
една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

signed
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УТВЪРЖДАВАМ: Dimitrov Date: 2022.09.13
+03'00'
(Живко Тулевски,
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и печат)
Tulevski

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІIІ „а“клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІІІ клас
Учебни седмици

32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – английски език

3

96

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

Човекът и природата

1

32

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

2,5

80

1

32

1,5

48

27

864

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.Религия

1

32

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

28

896

Учебни предмети

Математика

Музика

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно
за обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба №
13/2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4.Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в
класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни
и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна
седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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by Zhivko
Dimitrov
УТВЪРЖДАВАМ:
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(Живко Тулевски, подпис и печат)
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2022.09.13
11:35:44 +03'00'

Zhivko
Dimitrov
Tulevski

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІIІ „б“ 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
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІІІ клас
Учебни седмици

32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – английски език

3

96

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

Човекът и природата

1

32

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

2,5

80

1

32

1,5

48

27

864

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.Религия

1

32

2.Рисуване

2

64

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

30

960

Учебни предмети

Математика

Музика

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно
за обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба №
13/2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4.Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в
класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни
и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна
седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІIІ „в“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІІІ клас
Учебни седмици

32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – английски език

3

96

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

Човекът и природата

1

32

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

2,5

80

1

32

1,5

48

27

864

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.Религия

1

32

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

28

896

Учебни предмети

Математика

Музика

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно
за обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба №
13/2016г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4.Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в
класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни
и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна
седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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Dimitrov
(Живко Тулевски,
подпис и печат)
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІIІ „г“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
ІІІ клас
Учебни седмици

32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

7

224

Чужд език – английски език

3

96

3,5

112

Компютърно моделиране

1

32

Човекът и обществото

2

64

Човекът и природата

1

32

1,5

48

Изобразително изкуство

2

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2,5

80

Общо за раздел А

24,5

784

2,5

80

1

32

1,5

48

27

864

Максимален брой часове за раздел В

4

128

1.Религия

1

32

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

28

896

Учебни предмети

Математика

Музика

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
4.Съобразно чл. 3, ал. 3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в
училищното образование пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение в
класовете от I до III включително задължително се използват за проектни и творчески
дейности, които се реализират в учебните часове от учебния план. Учебните дни за проектни
и творчески дейности може да се планират като последователни в рамките на една учебна
седмица или в отделни непоследователни учебни дни“.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

signed
Zhivko Digitally
by Zhivko
Dimitrov
УТВЪРЖДАВАМ: Dimitro Tulevski
(Живко Тулевски, подпис
Date: и печат)
v
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІV „а“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед
№605/
05.09.2022
г.
на
директора
на
училището.

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 часове

учебни часове

Български език и литература

7

238

Чужд език – английски език

3

102

Математика

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

Музика

1,5

51

Изобразително изкуство

1,5

51

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

2,5

85

1

34

1,5

51

27

918

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.Религия

1

34

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

28

952

Учебни предмети

Технологии и предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

signed
Zhivko Digitally
by Zhivko
УТВЪРЖДАВАМ: Dimitrov Dimitrov Tulevski
Date: 2022.09.13
(Живко Тулевски, подпис
и печат)
Tulevski 11:42:41 +03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІV „б“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

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 часове

учебни часове

Български език и литература

7

238

Чужд език – английски език

3

102

Математика

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

Музика

1,5

51

Изобразително изкуство

1,5

51

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

2,5

85

1

34

1,5

51

27

918

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.Религия

1

34

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

28

952

Учебни предмети

Технологии и предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

signed
Zhivko Digitally
by Zhivko
УТВЪРЖДАВАМ: Dimitrov Dimitrov Tulevski
Date: 2022.09.13
(Живко Тулевски, подпис
и печат)
Tulevski 11:43:42 +03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІV „в“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

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 часове

учебни часове

Български език и литература

7

238

Чужд език – английски език

3

102

Математика

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

Музика

1,5

51

Изобразително изкуство

1,5

51

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

2,5

85

1

34

1,5

51

27

918

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.Религия

1

34

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

28

952

Учебни предмети

Технологии и предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

УТВЪРЖДАВАМ:

Digitally signed by
Zhivko
Zhivko Dimitrov
(Живко
Тулевски,
подпис
и печат)
Dimitrov Tulevski
Date: 2022.09.13
Tulevski
11:44:28 +03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за ІV „г“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

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 часове

учебни часове

Български език и литература

7

238

Чужд език – английски език

3

102

Математика

4

136

Компютърно моделиране

1

34

Човекът и обществото

1

34

Човекът и природата

2

68

Музика

1,5

51

Изобразително изкуство

1,5

51

1

34

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

24,5

833

2,5

85

1

34

1,5

51

27

918

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.Религия

1

34

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

28

952

Учебни предмети

Технологии и предприемачество

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

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: мини-хандбал 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 6 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

Digitally signed by
Zhivko
Zhivko Dimitrov
Tulevski
Dimitrov
Date: 2022.09.13
УТВЪРЖДАВАМ:
………
………………
Tulevski
11:45:24 +03'00'

(Живко Тулевски, подпис и печат)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V „а“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

V клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

5,5

187

3

102

5

170

1,5

51

2

68

2

68

2,5

85

2

68

2

68

1,5

51

2,5

85

29,5

1003

2,5

85

1
1,5
32

34
51
1088

Български език и литература
Чужд език – английски език
Математика
Компютърно моделиране и
информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
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

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1088

32

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, ал.2,т.1 от чл.12, 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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

signed
Zhivko Digitally
by Zhivko
УТВЪРЖДАВАМ:
……… Dimitrov
………………
Dimitrov
Tulevski
(Живко Тулевски, подпис
и печат)
Date: 2022.09.13
Tulevski 11:46:12 +03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V „б“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

V клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

5,5

187

3

102

5

170

1,5

51

2

68

2

68

2,5

85

2

68

2

68

1,5

51

2,5

85

29,5

1003

2,5

85

1
1,5
32

34
51
1088

Български език и литература
Чужд език – английски език
Математика
Компютърно моделиране и
информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
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

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1088

32

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, ал.2,т.1 от чл.12, 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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V „в“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

V клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

5,5

187

3

102

5

170

1,5

51

2

68

2

68

2,5

85

2

68

2

68

1,5

51

2,5

85

29,5

1003

2,5

85

1
1,5
32

34
51
1088

Български език и литература
Чужд език – английски език
Математика
Компютърно моделиране и
информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
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

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1088

32

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, ал.2,т.1 от чл.12, 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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V „г“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

V клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

5,5

187

3

102

5

170

1,5

51

2

68

2

68

2,5

85

2

68

2

68

1,5

51

2,5

85

29,5

1003

2,5

85

1
1,5
32

34
51
1088

Български език и литература
Чужд език – английски език
Математика
Компютърно моделиране и
информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
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

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1088

32

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, ал.2,т.1 от чл.12, 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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI „а“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІ клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Чужд език – английски език

3

102

Математика

5

170

1,5

51

История и цивилизации

2

68

География и икономика

2

68

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

29,5

1003

2,5

85

1

34

2. Математика

1,5

51

Общо за раздел А + раздел Б

32

1088

Максимален брой часове за раздел В

4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1088

Компютърно моделиране и
информационни технологии

Човекът и природата

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI „б“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІ клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Чужд език – английски език

3

102

Математика

5

170

1,5

51

История и цивилизации

2

68

География и икономика

2

68

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

29,5

1003

2,5

85

1

34

2. Математика

1,5

51

Общо за раздел А + раздел Б

32

1088

Максимален брой часове за раздел В

4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1088

Компютърно моделиране и
информационни технологии

Човекът и природата

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI „в“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІ клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Чужд език – английски език

3

102

Математика

5

170

1,5

51

История и цивилизации

2

68

География и икономика

2

68

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

29,5

1003

2,5

85

1

34

2. Математика

1,5

51

Общо за раздел А + раздел Б

32

1088

Максимален брой часове за раздел В

4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1088

Компютърно моделиране и
информационни технологии

Човекът и природата

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

signed
Zhivko Digitally
by Zhivko
Dimitrov
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УТВЪРЖДАВАМ:Dimitro
………………
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v
(Живко Тулевски, подпис
и печат)
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+03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI „г“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІ клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Чужд език – английски език

3

102

Математика

5

170

1,5

51

История и цивилизации

2

68

География и икономика

2

68

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

29,5

1003

2,5

85

1

34

2. Математика

1,5

51

Общо за раздел А + раздел Б

32

1088

Максимален брой часове за раздел В

4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1088

Компютърно моделиране и
информационни технологии

Човекът и природата

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

Zhivko Dimitrov
Tulevski
УТВЪРЖДАВАМ: ………………
(Живко Тулевски, подпис и печат)

Digitally signed by
Zhivko Dimitrov Tulevski
Date: 2022.09.13
11:53:57 +03'00'

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI „д“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІ клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5,5

187

Чужд език – английски език

3

102

Математика

5

170

1,5

51

История и цивилизации

2

68

География и икономика

2

68

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

29,5

1003

2,5

85

1

34

2. Математика

1,5

51

Общо за раздел А + раздел Б

32

1088

Максимален брой часове за раздел В

4

136

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1088

Компютърно моделиране и
информационни технологии

Човекът и природата

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
Digitally
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Zhivko
Dimitrov
Tulevski
Date:
(Живко Тулевски, подпис и печат)
2022.09.13
11:54:51
+03'00'
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Dimitro
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VII „а“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІІ клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5

180

Чужд език – английски език

3

108

Математика

5

180

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

29

1044

2,5

90

1

36

2. Математика

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

31,5

1134

4

144

31,5

1134

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VII „б“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІІ клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5

180

Чужд език – английски език

3

108

Математика

5

180

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

29

1044

2,5

90

1

36

2. Математика

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

31,5

1134

4

144

31,5

1134

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VII „в“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІІ клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5

180

Чужд език – английски език

3

108

Математика

5

180

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

29

1044

2,5

90

1

36

2. Математика

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

31,5

1134

4

144

31,5

1134

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VII „г“ клас

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ
ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
Учебни седмици
Учебни предмети

VІІ клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

5

180

Чужд език – английски език

3

108

Математика

5

180

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

29

1044

2,5

90

1

36

2. Математика

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

31,5

1134

4

144

31,5

1134

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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: 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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 5 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VІІІ „а“ клас
профил „Софтуерни и хардуерни науки“
(за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език:
английски език)

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
І гимназиален етап

Профил „Софтуерни и хардуерни
науки“

VІІІ клас

Учебни седмици

36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

4

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

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове

31

1116

Общ брой часове за раздел Б

1

36

1. Математика

1

36

Учебни предмети

Химия и опазване на околната среда

32
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

1152

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1152

32

144

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 12, 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение №5 към чл.12, ал.2, т.5 към същата Наредба и се отнася за
паралелка профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с първи и втори профилиращи учебни
предмети: Информатика и ИТ.

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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 4 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VІІІ „б“ клас
профил„Обществени науки“
(за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език:
английски език)

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
І гимназиален етап

Профил „Обществени науки“ с РИЧЕ-АЕ
Учебни седмици
Учебни предмети

VІІІ клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

4

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

31

1116

1

36

1

36

Химия и опазване на околната среда

Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
1. Физическо възпитание и спорт

32
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

1152

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1152

32

144

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 12, 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение № 5 към чл.12,ал. 2, т.5 от същата Наредба и се онтася за
паралелка профил „Обществени науки“ и профилиращи учебни предмети-първи и втори: ИЦ
и ГИ.

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 № РД09-1111/15.08.2016г 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, а от тях - 4 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за IX „а“ клас
Профил „Математически“
(за профилирано образование с разширено изучаване на чужд езиканглийски език)

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Профил „Математически“ с РИЧЕ
Учебни седмици
Учебни предмети

І гимназиален етап

IX клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

6

216

Чужд език – немски 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

Физическо възпитание и спорт

25,5
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове
6,5
Общ брой часове за раздел Б
1. Български език и литература
2. Математика
3. Изобразително изкуство

918
234

2

72

2,5

90

2

72

32
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

1152

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1296

36

144

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 № 7 към същата Наредба и се отнася за паралелка профил
„Математически“ със задължителни профилиращи предмети математика и физика и
астрономия.

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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 4 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg, www.vapcarov.net
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за IX „б“ клас
Профил „Обществени науки“
(за профилирано образование с разширено изучаване на чужд език-английски
език)

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
І гимназиален етап
Профил „Обществени науки“ с РИЧЕ

Учебни седмици
Учебни предмети

IX клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

6

216

Чужд език – немски 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

Физическо възпитание и спорт

25,5
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове
6,5
Общ брой часове за раздел Б

918

2,5

90

2. Философия

2

72

3. Изобразително изкуство

2

72

1. Английски език

32
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4
1.
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
36

234

1152
144
1296

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 № 7 към същата Наредба и се онтася за паралелка профил
„Обществени науки“, със задължителни профилиращи предмети – ГИ и ИЦ.

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 № РД09-1111/15.08.2016г 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, а от тях - 4 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Х „а“ клас
Профил „Математически“
(за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на
чужд език)

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
І гимназиален етап

Профил „Математически“ без ИРИЧЕ

Х клас
36

Учебни седмици

Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой

Годишен брой

учебни часове

учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

2

72

Чужд език – немски 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

5,5

198

1.Български език и литература

2

72

2. Математика

2

72

3. Английски език

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Максимален брой часове за раздел В

4

144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

Учебни предмети

Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

Раздел В – факултативни учебни часове

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 № 7 към същата Наредба и се отнася за паралелка профил
„Математически“ със задължителни профилиращи предмети –математика и ФА.

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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 4 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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Zhivko
Dimitrov
Tulevski

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Х „б“ клас
Профил „Обществени науки“
(за профилирано образование без интензивно и без разширено изучаване на
чужд език)

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

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
І гимназиален етап

Профил „Обществени науки“
Учебни седмици
Учебни предмети

Х клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
учебни часове

учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

2

72

Чужд език – немски 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

Общ брой часове за раздел Б

5,5

198

1.Български език и литература

2

72

2. Математика

2

72

3. Английски език

1,5

54

Общо за раздел А + раздел Б

32

1152

Максимален брой часове за раздел В

4

144

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове

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 № 7 към същата Наредба и се отнася за паралелка профил
„Обществени науки“ със задължителни профилиращи предмети ИЦ и ГИ.

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 № РД09-1111/15.08.2016г. 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, а от тях - 4 часа годишно за
обучение по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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Dimitrov
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Digitally signed
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12:04:28 +03'00'

/ Живко Тулевски/
ДИРЕКТОР НА СУ „Никола Й. Вапцаров“
гр. Петрич

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ХІ „а“ клас

•
•



Профил „Математически“
без интензивно и разширено изучаване на чужд език - английски език
Профилиращи учебни предмети:
Математика
Физика и астрономия
Профилиращи предмети, определени на училищно ниво:
Английски език
Изобразително изкуство
Учебна 2022/2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Профил „Математически“ без ИРИЧЕ
Учебни седмици

Втори гимназиален етап
ХІ клас
36

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език – английски език
Чужд език – немски език
Математика
Гражданско образование
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

Общо
Раздел
Профилирана
заБраздел
– избираеми
подготовка
А + раздел
учебни
Б часове
1. Математика
Общ
брой часове за раздел Б

Седмичен брой
Годишен брой
учебни
учебни часове
часове
3
108
2
72
2
72
2
72
1
36
2
72
12
432

32
20

1152
720

Модул 1 - Геометрия

2

72

Модул 2 - Елементи на математическия анализ

2

72

Избираем модул: Линейна алгебра

1

36

2. Физика и астрономия
Модул 1 - Движение и енергия

1,5

54

Модул 2 - Поле и енергия

1,5

54

Модул 3 - Експериментална физика

1

36

Избираем модул: Приложна физика

1

36

3. Английски език (за постигане на ниво В1.)
Модул 1 -Устно общуване

2

72

Модул 2- Писмено общуване

2

72

1

36

1

36

2
1
1

72
36
36

4

144

36

1296

Избираем модул: Писмени разработки, проекти и
презентации“
4. Изобразително изкуство
Модул 1 - Теория на изкуството
Модул 2 - Изкуство и изразни средства
Модул 3 - Визуална култура
Избираем модул: Живопис

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план, Приложение № 7 към същата Наредба и НАРЕДБА № 7/11.08.2016 г. за
профилираната подготовка.
2. В ХІ клас на Втори гимназиален етап се изучават четири профилиращи учебни предмета,
включени в профил „Математически“. Профилираната подготовка се осъществява в Раздел Б
(избираеми учебни часове) на учебния план, като общият брой часове за профилирана
подготовка е 20 часа седмично. Всеки профилиращ учебен предмет се изучава в 5 учебни
часа седмично, от които 4 часа за задължителни модули и 1 час за избираем модул.
Модулите от профилираната подготовка се провеждат по следния начин:
по Математика: М1-2ч.х36с.=72ч. и М2-2ч.х36с. =72ч. ; Изб.М – 1ч.х36с.=36ч.
по ФА : М1–3ч.х18с.=54ч /само 1 срок/, М2- 3ч.х18с.=54ч /само 2 срок/ и М3-1ч.х36с.=36ч.;
Изб.М – 1ч.х36с.=36ч.
по АЕ: М1-2ч.х36с.=72ч. и М2-2ч.х36с. =72ч. ; Изб.М – 1ч.х36с.=36ч.
по ИИ: М1-2ч.х18с.=36ч./само 1 срок/; М2-4ч.х18с.=72ч./само2 срок/; М3-2ч.х18с. =36ч./само
1 срок/ и и Изб.М – 1ч.х36с.=36ч.
3. 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
4. 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, а от тях - 1 час годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net

Zhivko
Dimitrov
УТВЪРЖДАВАМ: ………
Tulevski

Digitally signed
by Zhivko
Dimitrov Tulevski
Date: 2022.09.13
12:05:34 +03'00'

/ Живко Тулевски/
Директор на СУ „Никола Й. Вапцаров“
гр. Петрич

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
на ХІ „б“ клас
Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
без интензивно и разширено изучаване на чужд език - английски език
Профилиращи учебни предмети:
 Информатика
 Информационни технологии
Профилиращи предмети, определени на училищно ниво:
 Английски език
 История и цивилизации
Учебна 2022/2023 година
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Втори гимназиален етап
Профил „Софтуерни и хардуерни науки“
НИНРИЧЕ
ХІ клас
Учебни седмици
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен
Годишен
брой
Учебни предмети
брой учебни
учебни
часове
часове
Български език и литература
Чужд език – английски език
Чужд език – немски език
Математика
Гражданско образование
Физическо възпитание и спорт

Общо за раздел А
Профилирана
подготовка
РазделзаБраздел
Общо
– избираеми
А + раздел
учебни
Б часове
1. Информатика
Общ
брой часове за раздел Б

3
2
2
2
1
2

12
32
20

108
72
72
72
36
72

432
1152
720

Модул 1 - Обектно ориентирано проектиране и
програмиране

2

72

Модул 2- Структура от данни и алгоритми

2

72

Избираем модул: Практикум по обектно ориентирано
проектиране и програмиране

1

36

2
2
1

72
72
36

2
2
1

72
72
36

2
1
1

72
36
36

1

36

4

144

36

1296

2. Информационни технологии
Модул 1 - Обработка и анализ на данни
Модул 2 - Мултимедия
Избираем модул: Компютърна графика и уеб-документи.
3. Английски език ( за постигане на ниво В1.)
Модул 1 -Устно общуване
Модул 2 -Писмено общуване
Избираем модул: Писмени разработки, проекти и
презентации“
4.История и цивилизации
Модул 1 -Власт и институции
Модул 2- Култура и духовност
Модул 3 - Човек и общество
Избираем модул: Упражняване на практически умения по
история и цивилизации

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план, Приложение № 7 към същата Наредба и НАРЕДБА № 7/11.08.2016 г. за
профилираната подготовка.
2. В ХІ клас на Втори гимназиален етап се изучават четири профилиращи учебни предмета,
включени в профил „Софтуерни и хардуерни науки“. Профилираната подготовка се
осъществява в Раздел Б (избираеми учебни часове) на учебния план, като общият брой
часове за профилирана подготовка е 20 часа седмично. Всеки профилиращ учебен предмет
се изучава в 5 учебни часа седмично, от които 4 часа за задължителни модули и 1 час за
избираем модул.
Модулите от профилираната подготовка се провеждат по следния начин:
по Инф: М1-4ч.х18с.=72ч./Само I срок/, М2-4ч.х18с. =72. /Само II срок/; Изб.М – 1ч.х36с.=36ч.
по ИТ: М1-4ч.х18с.=72ч./само 1 срок/ и М2- 4ч.х18с. =72ч./само 2 срок/;Изб.М – 1ч.х36с.=36ч.

по АЕ: М1-2ч.х36с.=72ч. и М2-2ч.х36с. =72ч. ; Изб.М – 1ч.х36с.=36ч.
по ИЦ : М1-2ч.х36с.=72ч., М2-1ч.х36с.=36ч. и М3-1ч.х36с. =36ч.; Изб.М – 1ч.х36с.=36ч

3. 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
4. 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, а от тях - 1 час годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛ А Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg, www.vapcarov.net

Digitally signed by
Zhivko
Zhivko Dimitrov
Tulevski
Dimitrov
Date: 2022.09.13
УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
Tulevski
12:06:36 +03'00'

(Живко Тулевски, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
на ХII „а“ клас
профил „Математически“
(за профилирано образование без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език)

Учебна година: 2022/2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна
Профилиращи учебни предмети:
 Математика
 Физика и астрономия
Профилиращи предмети, определени на училищно ниво:
 Английски език
 Информационни технологии

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ
ЧАСОВЕ
Втори гимназиален етап
ХІI клас
31

Профил „ Математически“
Учебни седмици

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език – английски език
Чужд език – немски език
Математика
Гражданско образование
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

Седмичен брой
Годишен брой
учебни
учебни часове
часове
3
93
2
62
2
62
2
62
1
31
2
62
12
372

Общо
Профилирана
за разделподготовка
А + раздел
Раздел ББ – избираеми учебни часове 32
1. Математика
5 20
Общо
за раздел Б
Модул 3 - Практическа математика
Модул 4 - Вероятности и анализ на данни
Избираем модул: Математически практикум
2. Физика и астрономия
Модул 1 – Атоми, вълни, кванти.
Модул 4 – Съвременна физика
Избираем модул: Приложна физика
3. Английски език (за постигане на ниво В1.)
Модул 1 -Устно общуване
Модул 2- Писмено общуване
Модул 3 - Език и култура
Модул 4 - Езикови практики
Избираем модул: Проекти, есета и групови дискусии

4
/само 1 срок/
4
/само 2 срок/
1
5
4
/само 1 срок/

72
52
31
155
72

4
/само 2 срок/
1
5

4. Информационни технологии
5
Модул 3 - Уеб дизайн
Модул 4 - Решаване на проблеми с ИКТ
Избираем модул: Обработка, анализ на данни и Интернет
технологии

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

992
155
620

52
31
155

1
1
1
1
1

31
31
31
31
31
155

2
2
1

62
62
31

4

124

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

36

1116

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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план, Приложение № 7 към същата Наредба и НАРЕДБА № 7/11.08.2016 г. за
профилираната подготовка.
2. В ХІI клас на Втори гимназиален етап се изучават четири профилиращи учебни предмета,
включени в профил „Математически“. Профилираната подготовка се осъществява в Раздел Б
(избираеми учебни часове) на учебния план, като общият брой часове за профилирана
подготовка е 20 часа седмично. Всеки профилиращ учебен предмет се изучава в 5 учебни
часа седмично, от които 4 часа за задължителни модули и 1 час за избираем модул.
Модулите от профилираната подготовка се провеждат по следния начин:
по Математика: М3-4ч.х18с.=72ч. /само 1 срок/и М4-4ч.х13с. =52ч./само 2 срок/ ; Изб.М –
1ч.х31с.=31ч.
по ФА: М3–4ч.х18с.=72ч /само 1 срок./ и М4-4ч.х13с.=52ч./само 2 срок/;
1ч.х31с.=31ч.

Изб.М –

по АЕ: М1-1ч.х31с.=31ч., М2-1ч.х31с.=31ч. , М3-1ч.х31с.=31ч. и М4-1ч.х31с.=31ч.. ; Изб.М –
1ч.х31с.=31ч.
по ИТ: М3-2х31=62ч.; М4-2ч.х31с. =62ч.; и Изб.М – 1ч.х31с.=31ч
3. 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
4. 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, а от тях - 1 час годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

СУ„НИКОЛА Й. ВАПЦАРОВ” ГР.ПЕТРИЧ
ул. „ Хр. Чернопеев” №12, тел. 0745/67196, e-mail: nvaptzarov@abv.bg , www.vapcarov.net
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Zhivko Dimitrov
Tulevski
Dimitrov
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12:07:51 +03'00'
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(Живко Тулевски, подпис на директора и печат на училище)

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
(за профилирано образование без интензивно и без разширено
изучаване на чужд език)

на ХII „б“ клас
профил „Хуманитарни науки“

Учебна година: 2022/2023
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна
Профилиращи учебни предмети:
 Български език и литература
 История и цивилизации
Профилиращи предмети, определени на училищно ниво:
 Английски език
 Информационни технологии

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
на СУ „Никола Вапцаров“, Петрич – протокол №9/05.09.2022 г., съгласуван е с
обществения съвет към училището –протокол №4/ 05.09.2022г. и утвърден със
заповед №605/ 05.09.2022 г. на директора на училището.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
II гимназиален етап
Профил „Хуманитарни науки“
ХІI клас
Учебни седмици
31
Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език – английски език
Чужд език – немски език
Математика
Гражданско образование
Физическо възпитание и спорт

Седмичен брой
Годишен брой
учебни
учебни часове
часове
3
93
2
62
2
62
2
62
1
31
2
62

Общо за раздел А

12

372

20

620

32

992

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
Профилирана
подготовка
Общо
за раздел
А + раздел Б
1. Български език и литература
Модул 1 -Езикът и обществото

5

155
1

31

Модул 2- Езикови употреби

1

31

Модул 3-Диалогични прочити

1

31

Модул 4 - Критическо четене
Избираем модул: Култура на устното и писменото
общуване

1
1

31
31

2. История и цивилизации
Модул 1 -Власт и институции
Модул 2- Култура и духовност
Модул 3 - Човек и общество
Избираем модул: Упражняване на практически умения по
история и цивилизации
3. Английски език (английски език за постигане на ниво В1.)
Модул 1 - Устно общуване
Модул 2 - Писмено общуване
Модул 3 - Език и култура
Модул 4 - Езикови практики
Избираем модул: Проекти, есета и групови дискусии
4. Информационни технологии
Модул 3 - Уеб дизайн
Модул 4 - Решаване на проблеми с информационни и
комуникационни технологии/ИКТ/
седмици
по 2 часa седмично
= 62 часа
Избираем31
модул:
Интернет
технологии
(1)

(2)

(3)

5

155
1
1
2
1

5

31
31
62
31
155

1
1
1
1
1
5

31
31
31
31
31
155

2

62

2

62

1

31

(4)

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

4

124

36

1116

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 № 4/30.11.2015 г. за
учебния план, Приложение № 7 към същата Наредба и НАРЕДБА № 7/11.08.2016 г. за
профилираната подготовка.
2. В ХІI клас на Втори гимназиален етап се изучават четири профилиращи учебни предмета,
включени в профил „Хуманитарни науки“. Профилираната подготовка се осъществява в
Раздел Б (избираеми учебни часове) на учебния план, като общият брой часове за
профилирана подготовка е 20 часа седмично. Всеки профилиращ учебен предмет се изучава
в 5 учебни часа седмично, от които 4 часа за задължителни модули и 1 час за избираем
модул.
Модулите от профилираната подготовка се провеждат по следния начин:
по БЕЛ: М1-1ч.х31с.=31ч., М2-1ч.х31с.=31ч., М3-1ч.х31с.=31ч. и М4-1ч.х31с. =31ч. ; Изб.М –
1ч.х31с.=31ч.
по ИЦ: М1-1ч.х31с.=31ч., М2-1ч.х31с.=31ч. и М3-2ч.х31с.=62ч.; Изб.М – 1ч.х31с.=31ч.
по АЕ: М1-1ч.х31с.=31ч., М2-1ч.х31с.=31ч. , М3-1ч.х31с.=31ч. и М4-1ч.х31с.=31ч.. ; Изб.М –
1ч.х31с.=31ч.
по ИТ: М3-2х31=62ч.; М4-2ч.х31с. =62ч.; и Изб.М – 1ч.х31с.=31ч.
3. 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 № РД09-1111/15.08.2016 г. на министъра
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
4. 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, а от тях - 1 час годишно за обучение
по тематична област БДП, в съответствие с чл. 11, ал.3, от Наредба № 13/2016г. за
гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование.

