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СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

Велинград 4600, ул. Юндола № 35 
тел: 0359/523 08        ел. поща: sou_svsv_km@abv.bg 

уеб адрес: www.soukim.com 

 

 

 

                                                           УТВЪРЖДАВАМ: …………… 

                                                          ДИРЕКТОР: АНИ ВАСИЛЕВА   
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за IXA клас 
  

 

ПРОФИЛ „ЧУЖДИ ЕЗИЦИ“ 

с интензивно изучаване на английски език 
Профилиращи предмети: английски език, втори чужд език 

(немски/руски език) и информационни технологии 

 

 

Учебна година: 2018/2019  

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: една смяна – само сутрин 

 

 
 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол №12/09.07.2018г., съгласуван е с обществения съвет към 

училището - протокол №8/28.08.2018г. и е утвърден със заповед на 

директора № 663/12.09.2018г. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 

 
I гимназиален етап 

IXA клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой учебни 

часове 

Български език и литература 3 108 

I чужд език – английски език 4 144 

II чужд език – руски / немски език 2 72 

Математика 3 108 

Информационни технологии 1 36 

История и цивилизации 4 144 

География и икономика 2 72 

Философия 1 36 

Биология и здравно образование 2,5 90 

Физика и астрономия 2,5 90 

Химия и опазване на околната среда 2,5 90 

Музика 0,5 18 

Изобразително изкуство 0,5 18 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 30,5 1098 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 1,5 54 

1. Информационни технологии 1 36 

2. Химия и опазване на околната среда 0,5 18 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 144 

ФУЧ 0 0 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 1152 
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II. ГРАФИК НА УЧЕБНOТO ВРЕМЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА /съгласно 

Заповед №РД09-1708/29.08.2018г. на Министъра на образованието и науката/ 
 

За учебната 2018/2019 година: 
 

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

01.11.2018 г. - 04.11.2018 г. вкл.   есенна  

22.12.2018 г. - 02.01.2019 г. вкл.   коледна  

05.02.2019 г.     междусрочна 

30.03. 2019 г. - 07.04.2019 г. вкл.   пролетна за І - ХІ клас 

05.04. 2019 г. - 07.04.2019 г. вкл.   пролетна за ХІI клас 
 

2. Неучебни дни: 

 21.05.2019г.     ДЗИ по БЕЛ; 

23.05.2018г.     втори ДЗИ; 
 

3. Дни за провеждане на на НВО в VII клас 

17.06.2019г.      НВО по БЕЛ; 

19.06.2019г.      НВО по математика; 

21.06.2019г.      НВО по чужд език (по желание на ученика); 
 

4. Начало на втория учебен срок 

06.02.2019г. – I – XII клас 
 

5. Край на втория учебен срок 

15.05.2019 г.      ХІІ клас (13 учебни седмици); 

31.05.2019г.      I – IV клас (14 учебни седмици); 

14.06.2019 г.      V - VІ клас (16учебни седмици); 

28.06.2019 г.      VIІ - ХІ клас (18 учебни седмици); 
 

 

IІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 

30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 2 към чл. 12, ал.2, т.2 от 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 на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от 

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

 

Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическия съвет, протокол 

№12 от 09.07.2018 г., и е в сила от 17.09.2018 год. за постъпилите в IX клас през учебната 

2018/2019 година. 

 


