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УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН ПЛАН 
 

на 1. клас 
 
 

 

Учебна година: 2021/2022 
 
Форма на обучение: ДНЕВНА 
 
Организация на учебния ден:  ЦЕЛОДНЕВНА 

 
 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия 
съвет Протокол № 14/07.09.2021 г., съгласуван с обществения 
съвет към училището Протокол № 6/08.09.2021 г.,  и е утвърден със 
заповед на директора №260/09.09.2021 г. 

 
 
 



І. Учебни предмети, седмичен и годишен брой учебни часове 
 

 

 НАЧАЛЕН ЕТАП 

 1.клас 

Учебни седмици 32 

 

Учебни предмети Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Математика 4 128 

Родинознание 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 2 64 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛА  19 608 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Български език и литература 1 32 

Математика 1 32 

Английски език 1 32 

Общо раздел А + раздел Б 22 704 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

Общо раздел А + раздел Б + раздел В 26 832 

 

 

 

 

 



 

 

ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ: 

 

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл.14, чл.16 и чл.17 от Наредба 

№4/30.11.2015г. за учебния план и Приложение №1 към същата Наредба 

 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – 

ООП, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни 

дейности чрез следните видове спорт: лека атлетика съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, 

чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от Наредба №4/30.11.2015г. 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 се включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 

от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015г. за учебния план съгласно ДОС. 

 

4.  Факултативни учебни часове през учебната 2021-2022 година не се провеждат. 

 

5. Учебното време в дневна форма на обучение включва и пет дни за проекти и 

творчески дейности, в т. ч. и за посещения на културни институции, за отдих и 

спорт, за екскурзии, за екипни проекти в класа, училището или между училищата, 

които могат да се планират като последователни в рамките на една седмица след 

приключване на учебните занятия по учебен план или в отделни непоследователни 

учебни дни през двата срока, съгл. Наредба 10/01.09.2016 г (Нова – ДВ, бр. 78 от 

2020 г.) за организация на дейностите в училищното образование. 

 

 


