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

Начален етап 

I клас 
Учебни седмици 32 

Раздел А - задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 
учебни часове 

Годишен брой 
учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

Математика 
4 128 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
2 64 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
19 608 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1 .Български език и литература 1 32 
2.Математика 1 32 
3.Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

Раздел В - факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В 0 
1. 
2. 
Общо за раздел А + раздел К + раздел В 22 704 

: 
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II. 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 

следния вид спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, утвърдени със заповед на директора и в 

съответствие с §3 от ПЗР от Наредбата за организация на училищните дейности за учебната 

2016/2017г.; 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план,който се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентностщЧасът на класа се провежда веднъж седмично.В 16 часа годишно от часа на 

класа се изучават правилата за БДП в съответствие с одобрените учебни програми 

Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и 

науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули и 

чрез дейности в други форми съгласно Система за организация и управление на дейностите, 

свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 

системата на средното образование утвърдена със Заповед №РД 091289/31.08.2016г.; 

4.Целодневната организация се осъществява в сборна група от учениците, заявили желание; 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

Начален етап 

I клас 
Учебни седмици 32 

Раздел А - задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 
учебни часове 

Годишен брой 
учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

Математика 
4 128 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
2 64 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
19 608 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1 .Български език и литература 1 32 
2.Математика 1 32 
3.Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

Раздел В - факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В 0 0 

1. 
2. 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 22 704 
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II. 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 

следния вид спорт:лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, утвърдени със заповед на директора и в 

съответствие с §3 от ПЗР от Наредбата за организация на училищните дейности за учебната 

2016/2017г.; 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план,който се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности;Часът на класа се провежда веднъж седмично.В 16 часа годишно от часа на 

класа се изучават правилата за БДП в съответствие с одобрените учебни програми 

Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и 

науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули и 

чрез дейности в други форми съгласно Система за организация и управление на дейностите, 

свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 

системата на средното образование утвърдена със Заповед №РД 091289/31.08.2016г.; 

4.Целодневната организация се осъществява в сборна група от учениците заявили желание; 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

Начален етап 

I клас 
Учебни седмици 32 

Раздел А - задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 
учебни часове 

Годишен брой 
учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

Математика 
4 128 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
2 64 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
19 608 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1. Български език и литература 1 32 
2. Математика 1 32 
3.Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

Раздел В - факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В 0 0 

1. 
2. 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 22 704 
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II. 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 

следния вид спорт:лека атлетика,съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, утвърдени със заповед на директора и в 

съответствие с §3 от ПЗР от Наредбата за организация на училищните дейности за учебната 

2017/2018г.; 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план,който се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентностщЧасът на класа се провежда веднъж седмично.В 16 часа годишно от часа на 

класа се изучават правилата за БДП в съответствие с одобрените учебни програми 

Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и 

науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули и 

чрез дейности в други форми съгласно Система за организация и управление на дейностите, 

свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 

системата на средното образование утвърдена със Заповед №РД 091289/31.08.2016г.; 

4.Целодневната организация се осъществява в сборна група от учениците, заявили желание; 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

Начален етап 

II а клас 
Учебни седмици 32 

Раздел А - задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 
учебни часове 

Годишен брой 
учебни часове 

Български език и литература 
1 224 

Английски език 2 64 

Математика 
3,5 112 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
1,5 48 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
20 640 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1 .Български език и литература 1 32 
2. Математика 1 32 
3 .Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

Раздел В - факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В 0 
1. 
2. 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 23 736 
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II. 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 

следния вид спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, утвърдени със заповед на директора и в 

съответствие с §3 от ПЗР от Наредбата за организация на училищните дейности за учебната 

2017/2018г.; 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план,който се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности;Часът на класа се провежда веднъж седмично.В 8 часа годишно от часа на 

класа се изучават правилата за БДП в съответствие с одобрените учебни програми 

Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и 

науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули и 

чрез дейности в други форми съгласно Система за организация и управление на дейностите, 

свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 

системата на средното образование утвърдена със Заповед №РД 091289/31.08.2016г.; 

4.Целодневната организация се осъществява в сборна група от учениците, заявили желание; 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

Начален етап 

116 клас 
Учебни седмици 32 

Раздел А - задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 
учебни часове 

Годишен брой 
учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

Английски език 2 64 

Математика 
3,5 112 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
1,5 48 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
20 640 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1 .Български език и литература 1 32 
2.Математика 1 32 
3.Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

Раздел В - факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В 0 0 

1. 
2. 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 23 736 
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II. 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 

следния вид спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, утвърдени със заповед на директора и в 

съответствие с §3 от ПЗР от Наредбата за организация на училищните дейности за учебната 

2017/2018г.; 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план,който се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности;Часът на класа се провежда веднъж седмично.В 8 часа годишно от часа на 

класа се изучават правилата за БДП в съответствие с одобрените учебни програми 

Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и 

науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули и 

чрез дейности в други форми съгласно Система за организация и управление на дейностите, 

свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 

системата на средното образование утвърдена със Заповед №РД 091289/31.08.2016г.; 

4.Целодневната организация се осъществява в сборна група от учениците, заявили желание; 

стр. 3 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

Начален етап 

Нв клас 
Учебни седмици 32 

Раздел А - задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 
учебни часове 

Годишен брой 
учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

Английски език 2 64 

Математика 
3,5 112 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
1,5 48 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
20 640 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1 .Български език и литература 1 32 
2. Математика 1 32 
3.Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

Раздел В - факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В 0 0 

1. 
2. 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 23 736 

стр. 2 



II. 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 

следния вид спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, утвърдени със заповед на директора и в 

съответствие с §3 от ПЗР от Наредбата за организация на училищните дейности за учебната 

2017/2018г.; 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план,който се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности;Часът на класа се провежда веднъж седмично.В 8 часа годишно от часа на 

класа се изучават правилата за БДП в съответствие с одобрените учебни програми 

Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и 

науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули и 

чрез дейности в други форми съгласно Система за организация и управление на дейностите, 

свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 

системата на средното образование утвърдена със Заповед №РД 091289/31.08.2016г.; 

4.Целодневната организация се осъществява в сборна група от учениците, заявили желание; 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

Начален етап 

Пг клас 
Учебни седмици 32 

Раздел А - задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 
учебни часове 

Годишен брой 
учебни часове 

Български език и литература 
1 224 

Английски език 2 64 

Математика 
3,5 112 

Околен свят 
1 32 

Музика 
2 64 

Изобразително изкуство 
1,5 48 

Технологии и предприемачество 
1 32 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

Общо за раздел А 
20 640 

Раздел Б - избираеми учебни часове 

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

1 .Български език и литература 1 32 
2.Математика 1 32 
3.Изобразително изкуство 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

Раздел В - факултативни учебни часове 
Максимален брой часове за раздел В 0 0 

1. 
2. 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 23 736 

стр. 2 



II. 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 

следния вид спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, утвърдени със заповед на директора и в 

съответствие с §3 от ПЗР от Наредбата за организация на училищните дейности за учебната 

2017/2018г.; 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план,който се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности;Часът на класа се провежда веднъж седмично.В 8 часа годишно от часа на 

класа се изучават правилата за БДП в съответствие с одобрените учебни програми 

Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и 

науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули и 

чрез дейности в други форми съгласно Система за организация и управление на дейностите, 

свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 

системата на средното образование утвърдена със Заповед №РД 091289/31.08.2016г.; 

4.Целодневната организация се осъществява в сборна група от учениците, заявили желание; 

стр. 3 



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
ул." Константин Величков" №44 9 034/987888 

E-mail: nupaisijpz@abv.bg 

ч Ч 
УЧЕБЕН ПЛАН -W 

ВАР 
una Kdumasdea 

фк на РИО-Пазарджик 

за паралелки I а и I г със задължителноизбираема подготовка по български език и 
литература, математика и информационни технологии прием за учебната 2015/2016г. 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

СРЕДНА 

Н А Ч А Л Е Н ЕТАП 

Класове I 
2015/ 
2016 

II 
2016/ 
2017 

III 
2017/ 
2018 

IV 
2018/ 
2019 

Общо 

Учебни седмици 31 32 32 32 I-IV 
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 
1 БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 889 

Български език п литература 217 
7 

224 
7 

224 
7 

224 
7 

889 

2 ЧУЖД ЕЗИК 256 
I чужд език - английски език 64 

2 
96 
3 

96 
3 

256 

j МАТЕМАТИКА 476 
Математика 124 

4 
112 
3,5 

112 
3,5 

128 
4 

476 

4 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

111 

Роден край 31 
1 

31 

Човекът и обществото 48 
1,5 

32 
1 

80 

5 ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 112 
Околен свят 32 

1 
32 

Човекът и природата 32 
1 

48 
1,5 

80 

6 ИЗКУСТВА 444 
Музика 62 

2 
64 
2 

48 
1,5 

48 
1,5 

222 

Изобразително изкуство 62 
2 

48 
1,5 

64 
2 

48 
1,5 

222 

7 ФИЗ. ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 286 Г 
Физическа култура и спорт 62 

2 
64 
2 

80 
2.5 

80 
2.5 

286 ( 

В БИТ И ТЕХНОЛОГИИ 127 
Домашен бит и техника 31 

1 
32 
1 

32 
1 

32 
1 

127 

ОБЩО ЗП 589 
19 

640 
20 

736 
23 

736 
23 

2701 



Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 
/ЗИП/ 

93 
3 

64 
2 

64 
2 

64 
2 

285 

Български език и литература 31 
1 

32 
1 

32 
1 

32 
1 

127 

Математика 31 
1 

- - - 31 

Информационни технологии 31 
1 

32 
1 

32 
1 

32 
1 

127 

ОБЩО ЗП + ЗИП 682 
22 

704 
22 

800 
25 

800 
25 

2986 

В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) - 128 
4 

128 
4 

128 
4 

384 

ОБЩО ЗП + ЗИП + СИП 682 832 928 928 3370 

II. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 година: 

Начало на учебната година: 
15.09.2015 г. 

Ваканции: 
31.10.2015 г. - 02.11.2015 г. вкл. есенна 
24.12.2015 г. - 03.01.2016 г. вкл. коледна 
31.01.2016 г.-07.02.2016 г. вкл. зимна 
02.04.2016 г. - 10.04.2016 г. вкл. пролетна 

Неучебни дни: 
18.05.2016 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII кл. по БЕЛ 
20.05.2016 г. Втори ДЗИ и НВО в VII кл. по математика 

Начало на втория учебен срок 
08.02.2016 г. 

Край на втория учебен срок 
24.05.2016 г. I клас (13 уч. седмици) 
31.05.2016 г. II - IV клас (14 уч. седмици) 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

I. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове от раздели А, Б включва часове и 
извън учебния план, както следва: 
1. Допълнителен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт", който се 

използва за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 94 ал. 3 
ППЗНП, чл.16, ал. 2 и ал. 4 от ЗСООМУП, чл. 21, ал. 3 от Закона за физическото 
възпитание и спорта и заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на 
образованието и науката. Съгласно чл. 29, ал. 2 от ППЗФВС часът се осъществява и от 
началния учител. Допълнителният час по ФВС се организира по модули, определени с 
решение на ПС № 7/01.09.2015 г. Часът се включва в седмичното разписание извън броя 
на задължителните учебни часове. 

2. Час на класа 
В изпълнение на заповед № РД 09-619/31.10.2000г. на министъра на образованието и 
науката, учениците от начален етап изучават правилата за безопасност на движението в 



часа на класа, както следва: I клас - 16 часа годишно; II клас - 8 ч. годишно; III кл. 8 ч. 
годишно; IV кл. - 6 ч. годишно в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 
09-773/ 19.09.2003 г. на министъра но образованието и науката). Часът се включва в 
седмичното разписание. 

3. Допълнителен час на класа - използва се за консултиране на родители и ученици и водене 
на училищната документация на съответната паралелка. Не се включва в седмичното 
разписание, провежда се по утвърден от директора на училището график. 

II. Организация на учебния ден. 
Организацията на учебния ден за учениците от I до III клас е целодневна. Часовете от ЗП 
и ЗИП се провеждат в самостоятелен блок преди обяд, а часове по самоподготовка - 10 
астрономически часа седмично, дейности по интереси - 10 астрономически часа 
седмично, организиран отдих и спорт - 10 астрономически часа седмично, се провеждат в 
самостоятелен блок след обяд от възпитател с учениците в ПИГ. Учениците участват в 
обучението според желанието си, изразено писмено от родителите. 
Учениците от I клас се обучават само I-ва смяна, а учениците от П-ри клас - само П-ра 
смяна. Учениците от III и IV кл. променят смените на учебен срок. 

III. СИП 
Окончателният брой на часовете и учебните предмети/дейности за следващите учебни 
години се определят в зависимост от възможностите на училището за финансиране на 
групите по СИП и интересите на учениците. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 8 
от 01.09.2015 г. и е в сила от 15.09.2015 година за постъпилите в I клас през учебната 
2015/2016 година, които следва да завършат IV през учебната 2018/2019 година. 



II. 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 

следния вид спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, утвърдени със заповед на директора и в 

съответствие с §3 от ПЗР от Наредбата за организация на училищните дейности за учебната 

2016/2017г.; 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, 

чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план,който се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности;Часът на класа се провежда веднъж седмично.В 16 часа годишно от часа на 

класа се изучават правилата за БДП в съответствие с одобрените учебни програми 

Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от министъра на образованието и 

науката учебна документация, за различните възрастови групи чрез обучение по модули и 

чрез дейности в други форми съгласно Система за организация и управление на дейностите, 

свързани с възпитанието и обучение по безопасност на движението по пътищата (БДП) в 

системата на средното образование утвърдена със Заповед №РД 091289/31.08.2016г.; 

4.Целодневната организация се осъществява в сборна група /1а и 1г клас/ от учениците, 

заявили желание; 

стр. 3 



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
ул." Константин Величков" №44 9 034/987888 

E-mail: nupaisijpz@abv.bg 

УЧЕБЕН ПЛАН 

джик 

за паралелка I б със задължителноизбираема подготовка по български език и литература и 
музика прием за учебната 2015/2016г. 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

СРЕДНА 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

Класове I II III IV Общо 
2015/ 2016/ 2017/ 2018/ 
2016 2017 2018 2019 

Учебни седмици 31 32 32 32 I-IV 
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 
1 БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 889 

Български език п литература 217 224 224 224 889 
7 7 7 7 

2 ЧУЖД ЕЗИК 256 
I чужд език - английски език 64 

2 
96 
3 

96 
3 

256 

3 МАТЕМАТИКА 476 
Математика 124 112 112 128 476 

4 3,5 3,5 4 
4 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 

ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
111 -

Роден край 31 
1 

31 

Човекът и обществото 48 
1,5 

32 
1 

80 ' 

5 ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 112 
Околен свят 32 

1 
32 

Човекът и природата 32 
1 

48 
1,5 

80 i ( 
6 ИЗКУСТВА 444 \ 

Музика 62 64 48 48 222 
2 2 1,5 1,5 

Изобразително изкуство 62 
2 

48 
1,5 

64 
2 

48 
1,5 

222 

7 ФИЗ. ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 286 
Физическа култура и спорт 62 64 80 80 286 

2 2 2.5 2.5 
8 БИТ И ТЕХНОЛОГИИ 127 

Домашен бит и техника 31 
1 

32 
1 

32 
1 

32 
1 

127 

ОБЩО ЗП 589 
19 

640 
20 

736 
23 

736 
23 

2701 

Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 
/ЗИП/ 

93 
3 

64 
2 

64 
2 

64 
2 

285 

mailto:nupaisijpz@abv.bg


Български език и литература 31 
1 

- - - 31 

Музика 62 64 64 64 254 
2 2 2 т 

ОБЩО ЗП + З И П 682 704 800 800 2986 
22 22 25 25 

В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) 31 128 128 128 415 
Математика 1 4 4 4 
ОБЩО ЗП + З И П + СИП 713 832 928 928 3401 

II. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 година: 

Начало на учебната година: 
15.09.2015 г. 

Ваканции: 
31.10.2015 г.-02.11.2015 г. вкл. есенна 
24.12.2015 г. - 03.01.2016 г. вкл. коледна 
31.01.2016 г. - 07.02.2016 г. вкл. зимна 
02.04.2016 г. - 10.04.2016 г. вкл. пролетна 

Неучебни дни: 
18.05.2016 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII кл. по БЕЛ 
20.05.2016 г. Втори ДЗИ и НВО в VII кл. по математика 

Начало на втория учебен срок 
08.02.2016 г. 

Край на втория учебен срок 
24.05.2016 г. I клас (13 уч. седмици) 
31.05.2016 г. II - I V клас (14 уч. седмици) 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

I. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове от раздели А, Б и В, включва часове и \ 
извън учебния план, както следва: 
1. Допълнителен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт", който се 

използва за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 94 ал. 3 
ППЗНП, чл.16, ал. 2 и ал. 4 от ЗСООМУП, чл. 21, ал. 3 от Закона за физическото 
възпитание и спорта и заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на ( 
образованието и науката. Съгласно чл. 29, ал. 2 от ППЗФВС часът се осъществява и от 
началния учител. Допълнителният час по ФВС се организира по модули, определени с 
решение на ПС № 7/01.09.2015 г. Часът се включва в седмичното разписание извън броя 
на задължителните учебни часове. 

2. Час на класа 
В изпълнение на заповед № РД 09-619/31.10.2000г. на министъра на образованието и 
науката, учениците от начален етап изучават правилата за безопасност на движението в 
часа на класа, както следва: I клас - 16 часа годишно; II клас - 8 ч. годишно; III кл. 8 ч. 
годишно; IV кл. - 6 ч. годишно в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 



09-773/ 19.09.2003 г. на министъра но образованието и науката). Часът се включва в 
седмичното разписание. 

3. Допълнителен час на класа - използва се за консултиране па родители и учсшщн и водене 
на училищната документация на съответната паралелка. Не се включва в седмичното 
разписание, провежда се по утвърден от директора на училището график. 

II. Организация на учебния ден. 
Организацията на учебния ден за учениците от I до III клас е целодневна. Часовете от ЗП 
и ЗИП се провеждат в самостоятелен блок преди обяд, а часове по самоподготовка - 10 
астрономически часа седмично, дейности по интереси - 10 астрономически часа 
седмично, организиран отдих и спорт - 10 астрономически часа седмично, се провеждат в 
самостоятелен блок след обяд от възпитател с учениците в ПИГ. Учениците участват в 
обучението според желанието си, изразено писмено от родителите. 
Учениците от I клас се обучават само I-ва смяна, а учениците от П-ри клас - само П-ра 
смяна. Учениците от III и IV кл. променят смените на учебен срок. 

III. СИП 
Окончателният брой на часовете и учебните предмети/дейности за следващите учебни 
години се определят в зависимост от възможностите на училището за финансиране на 
групите по СИП и интересите на учениците. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 8 
от 01.09.2015 г. и е в сила от 15.09.2015 година за постъпилите в I клас през учебната 
2015/2016 година, които следва да завършат IV през учебната 2018/2019 година. 

/ 



НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ"ОТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
ул." Константин Величков" №44 9 034/987888 

E-mail: nupaisijpz@abv.bg 

ОДОБР 
Валещ 
Началник на 

V 
\ 

я, 
'Шарджик 

УЧЕБЕН ПЛАН 

за паралелка Ie със задължителноизбираема подготовка по български език и литература и 
изобразително изкуство прием за учебната 2015/2016г. 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

СРЕДНА 

Н А Ч А Л Е Н Е Т А П 

Класове I 
2015/ 
2016 

II 
2016/ 
2017 

III 
2017/ 
2018 

IV 
2018/ 
2019 

Общо 

Учебни седмици 31 32 32 32 I-IV 
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 
1 БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 889 

Български език п литература 217 
7 

224 
7 

224 
7 

224 
7 

889 

2 ЧУЖД ЕЗИК 256 
I чужд език - английски език 64 

2 
96 
3 

96 
3 

256 

3 МАТЕМАТИКА 476 
Математика 124 

4 
112 
3,5 

112 
3,5 

128 
4 

476 

4 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

111 

Роден край 31 
1 

31 

Човекът и обществото 48 
1,5 

32 
1 

80 

5 ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 112 
Околен свят 32 

1 
32 

Човекът и природата 32 
1 

48 
1,5 

80 ^ 

6 ИЗКУСТВА 444 \ 
Музика 62 

2 
64 
2 

48 
1,5 

48 
1,5 

222 

Изобразително изкуство 62 
2 

48 
1,5 

64 
2 

48 
1,5 

222 

7 ФИЗ. ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 286 
Физическа култура и спорт 62 

2 
64 
2 

80 
2.5 

80 
2.5 

286 

8 БИТ И ТЕХНОЛОГИИ 127 
Домашен бит и техника 31 

1 
32 
1 

32 
1 

32 
1 

127 

ОБЩО ЗП 589 
19 

640 
20 

736 
23 

736 
23 

2701 

mailto:nupaisijpz@abv.bg


Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 93 64 64 64 285 
/ЗИП/ 3 2 2 2 
Български език и литература 31 

I 
- - - 31 

Изобразително изкуство 62 64 64 64 254 
2 2 2 2 

ОБЩО ЗП +ЗИП 682 704 800 800 2986 
22 22 25 25 

В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) - 128 128 128 384 
4 4 4 

ОБЩО ЗП + ЗИП + СИП 682 832 928 928 3370 

II. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2015/2016 година: 

Начало на учебната година: 
15.09.2015 г. 

Ваканции: 
31.10.2015 г,-02.11.2015 г. вкл. есенна 
24.12.2015 г. -03.01.2016 г. вкл. коледна 
31.01.2016 г. - 07.02.2016 г. вкл. зимна 
02.04.2016 г. - 10.04.2016 г. вкл. пролетна 

Неучебни дни: 
18.05.2016 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII кл. по БЕЛ 
20.05.2016 г. Втори ДЗИ и НВО в VII кл. по математика 

Начало на втория учебен срок 
08.02.2016 г. 

Край на втория учебен срок 
24.05.2016 г. I клас (13 уч. седмици) 
31.05.2016 г. II - IV клас (14 уч. седмици) 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ 

I. Всяка учебна седмица, освен задължителните часове от раздели А, Б и В, включва часове и 
извън учебния план, както следва: 
1. Допълнителен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт", който се 

използва за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 94 ал. 3 
ППЗНП, чл.16, ал. 2 и ал. 4 от ЗСООМУП, чл. 21, ал. 3 от Закона за физическото 
възпитание и спорта и заповед № РД 09-1038/ 27.07.2004 г. на министъра на 
образованието и науката. Съгласно чл. 29, ал. 2 от ППЗФВС часът се осъществява и от 
началния учител. Допълнителният час по ФВС се организира по модули, определени с 
решение на ПС № 7/01.09.2015 г. Часът се включва в седмичното разписание извън броя 
на задължителните учебни часове. 

2. Час на класа 
В изпълнение на заповед № РД 09-619/31.10.2000г. на министъра на образованието и 
науката, учениците от начален етап изучават правилата за безопасност на движението в 
часа на класа, както следва: I клас - 16 часа годишно; II клас - 8 ч. годишно; III кл. 8 ч. 



годишно; IV кл. - 6 ч. годишно в съответствие с одобрените учебни програми (зап. № РД 
09-773/ 19.09.2003 г. на министъра но образованието и науката). Часът се включва в 
седмичното разписание. 

3. Допълнителен час на класа - използва се за консултиране на родители и ученици и водене 
на училищната документация на съответната паралелка. Не се включва в седмичното 
разписание, провежда се по утвърден от директора на училището график. 

II. Организация на учебния ден. 
Организацията на учебния ден за учениците от I до III клас е целодневна. Часовете от ЗП 
и ЗИП се провеждат в самостоятелен блок преди обяд, а часове по самоподготовка - 10 
астрономически часа седмично, дейности по интереси - 10 астрономически часа 
седмично, организиран отдих и спорт - 10 астрономически часа седмично, се провеждат в 
самостоятелен блок след обяд от възпитател с учениците в ПИГ. Учениците участват в 
обучението според желанието си, изразено писмено от родителите. 
Учениците от I клас се обучават само I-ва смяна, а учениците от II-ри клас - само П-ра 
смяна. Учениците от III и IV кл. променят смените на учебен срок. 

III. СИП 
Окончателният брой на часовете и учебните предмети/дейности за следващите учебни 
години се определят в зависимост от възможностите на училището за финансиране на 
групите по СИП и интересите на учениците. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 8 
от 01.09.2015 г. и е в сила от 15.09.2015 година за постъпилите в I клас през учебната 
2015/2016 година, които следва да завършат IV през учебната 2018/2019 година. 



НА ЧАЛНО УЧИЛИЩЕЮТЕЦ ПАИСИЙ" - ПАЗАРДЖИК 
ул." Константин Величков"№44 &034 919 952 

E-mail п upaisijpz@ab v. bg 

ОДОБРЯВАМ 

ВАЛЕНТИНА КАЙТАЗОВА 
НАЧАЛНИК НА РИО - ПАЗАРДЖИК 

У Ч И Л И Щ Е Н У Ч Е Б Е Н П Л А Н 

за паралелки със задължителноизбираема подготовка 
български език и литература, математика и изобразително изкуство, 

прием 1-ви клас от учебната 2014/2015 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО ВРЕМЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН 

СРЕДНА 

НАЧАЛЕН ЕТАП 
Класове I 

2014/ 
2015 

II 
2015/ 
2016 

III 
2016/ 
2017 

IV 
2017/ 
2018 

О б щ о 

Учебни селмипи 31 37. 32 32 I-IV 
А ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП) 
1 БЪЛГ. ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 889 

Български език п литература 217 
7 

224 
7 

224 
7 

224 
7 

889 

2 ЧУЖД ЕЗИК 256 
I чужд език - английски език 64 

2 
96 
3 

96 
3 

256 

3 МАТЕМАТИКА 476 
Математика 124 

4 
112 
3,5 

112 
3,5 

128 
4 

476 

4 ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И 
ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

111 



Роден край 31 
1 

31 

Човекът и обществото 48 
1,5 

32 
1 

80 

5 ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ 112 
Околен свят 32 

1 
32 

Човекът и природата 32 
1 

48 
1,5 

80 

6 ИЗКУСТВА 444 
Музика 62 

2 
64 
2 

48 
1.5 

48 
1,5 

222 

Изобразително изкуство 62 
2 

48 
1,5 

64 
2 

48 
1,5 

222 

7 ФИЗ. ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ 286 
Физическа култура и спорт 62 

2 
64 
2 

80 
2.5 

80 
2.5 

286 

8 БИТ И ТЕХНОЛОГИИ 127 
Домашен бит и техника 31 

1 
32 
1 

32 
1 

32 
1 

127 

ОБЩО ЗП 589 
19 

640 
20 

736 
23 

736 
23 

2701 

Б ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА 
/ЗИП/ 

93 
3 

64 
2 

64 
2 

64 
2 

285 

Български език и литература 31 
1 

32 
1 

32 
1 

32 
1 

127 

Математика 31 
1 

- - - 31 

Изобразително изкуство 31 
1 

32 
1 

32 
1 

32 
1 

127 

ОБЩО ЗП + ЗИП 682 
22 

704 
22 

800 
25 

800 
25 

2986 

В СВОБОДНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА (СИП) - 128 
4 

128 
4 

128 
4 

384 

ОБЩО ЗП + ЗИП + СИП 682 832 928 928 3370 

//. ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2014/2015 година: 

Начало на учебната година: 
15.09.2014 г. 

Ваканции: 
31.10.2014 г. - 02.11.2014 г. вкл. есенна 
24.12.2014 г.-04.01.2015 г. вкл. коледна 
31.01.2015 г . - 03.02.2015 г. вкл. зимна 
02.04.2015 г. - 13.04.2015 г. вкл. пролетна 

Неучебни дни: 
20.05.2015 г. ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII кл. по БЕЛ 
22.05.2015 г. Втори ДЗИ и НВО в VII кл. по математика 



Начало на втория учебен срок 
04.02.2015 г. 

Край на втория учебен срок 
21.05.2015 г. I клас (13 уч. седмици) 
29.05.2015 г. 11 - IV клас (14 уч. седмици) 

III. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ 

Този Учебен план дава възможност за надграждане на общообразователния минимум , като се 
използват учебните часове за ЗИП 

* Раздел А /ЗП - задължителна подготовка/, от разпределението на часовете в 
Училищния учебен план е задължителен и осигурява постигането на общообразователния 
минимум. Чрез него се постигат очакваните резултати от знания, умения и компетентности от 
първо равнище на Държавните образователни изисквания за учебно съдържание/ДОИ на 
УС/.ЗП се осъществява по утвърдени от МОН учебни програми и учебници. 

* Раздел Б /ЗИП - задължителноизбираема подготовка/, осигурява обучение, което 
подпомага достигането на образователния минимум за I клас и надгражда знанията на 
учениците във II , III и IV клас. Обучението се осъществява по утвърдени от МОН учебници и 
учебни помагала. 

* Раздел В /СИП - свободноизбираема подготовка/ , осигурява условия за обучение в 
класни и извънкласни дейности , предложени от училището и избрани от учениците. Не е 
задължителна за учениците. Часовете се провеждат в удобно за децата време. Обучението се 
осъществява по одобрени от МОН учебници и учебни помагала, до 4 часа седмично и могат да 
се променят в зависимост от бюджета на училището и желанието на родителите 

Всяка учебна седмица, освен задължителните часове от раздели А, Б и В, включва часове и 
извън учебния план, както следва: 
1. Допълнителен час по учебния предмет „Физическо възпитание и спорт", който се използва 

за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл.16, ал. 2 и ал. 4 от 
ЗСООМУП, чл. 21, ал. 3 от Закона за физическото възпитание и спорта и заповед № РД 09-
1038/ 27.07.2004 г. на министъра на образованието и науката. 
Допълнителният час по ФВС се организира по модули, определени с решение на ПС № 
..<? Часът се включва в седмичното разписание. 

2. Час на класа 
Учениците от I-IV клас изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата в 
съответствие с одобрените учебни програми (Заповед № РД 09-773/ 19.09.2003 г. на 
министъра но образованието и науката). Часът се включва в седмичното разписание. 

3. Допълнителен час на класа - използва се за консултиране на родители и ученици и водене 
на училищната документация на съответната паралелка. Не се включва в седмичното 
разписание, провежда се по утвърден от директора график. 

4. Прием. Редът и условията за прием на учениците в I клас се определят със заповед на 
директора след решение на Педагогическия съвет. 



5. Организацията на обучение е в двусменен режим, като учениците от I клас се обучават само 
I-ва смяна, а учениците от Н-ри клас - само II-ра смяна. За учениците от I до IV клас са 
създадени условия за целодневна форма на обучение според желанията на родителите. 

6. Учениците завършват начална степен на основното образование съгласно чл.101 от ППЗНП 
и чл.20 от Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния 
план. 

7. На учениците завършили първи клас се издава удостоверение , в което се вписва с думи 
обща годишна оценка/задоволителен, добър, много добър, отличен/. 

8. Годишният успех на учениците от втори, трети и четвърти клас по отделните учебни 
предмети от учебния план, се вписва в ученическите книжки, чрез които се удостоверява 
завършването на класа. 

9. Учениците завършили успешно четвърти клас, получават удостоверение за завършен 
начален етап на основно образование, в което се вписват годишните оценки по учебните 
предмети от ЗП, ЗИП и СИП, изучавани в четвърти клас. 

За учебната 2014/2015 учениците от I, II, III , и IV клас изучават като ЗИП следните 
учебни предмети: 
- Часовете за ЗИП в I а,б,в,г клас са: - 93 часа годишно 

Български език и литература - 1 час 
Математика - 1 час 
Изобразително изкуство- 1 час 

- Часовете за ЗИП в II а клас са: - 64 часа годишно 
Музика - 2 часа 

- Часовете за ЗИП в II б, в, г клас са: - 64 часа годишно 
Български език и литература - 1 час 
Математика - 1 час 

- Часовете за ЗИП в III а, б, в, г клас са: - 64 часа годишно 
Български език и литература - 1 час 
Информационни технологии - 1 час 

- Часовете за ЗИП в IV а, г клас са: - 64 часа годишно 
Български език и литература - 1 час 
Информационни технологии - 1 час 

- Часовете за ЗИП в IV в клас са: - 64 часа годишно 
Изобразително изкуство- 2 часа 

- Часовете за ЗИП в IV б клас са: - 64 часа годишно 
Музика - 2 часа 

За учебната 2014/2015 учениците не изучават като СИП учебни предмети 



Училищният учебен план е в сила за приетите в I клас през учебната 2014/2015 година, 
които следва да завършат IV през учебната 2017/2018 година. 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол 
№ 8 от 02.09.2014г. Влиза в сила от 15.09.2014 година. 

СЪГЛАСУВАНО: 
Илияна Петрова 
Cm. експертНО 

РИО Пазарджик 

Динка Танчева 
Директор на НУ \ 
Гр. Пазарджик 


