СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - СМОЛЯН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за профилирано образование с интензивно изучаване на
чужд език с прием след завършено основно образование
Профил „Хуманитарни науки“
VІІІ А клас
Профилиращи предмети:
Български език и литература
Философия
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

Прием: учебна 2018/2019 година
Организация на учебния ден: полудневна
Училищният учебен план е приет на заседание на ПС с протокол № 4 от 13 .12.2017
година и е съгласуван с Обществения съвет към училището с протокол № 6 от
31.07.2018 година
І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Образователна
степен: Средна
І гимназиален
етап
VІІІ А клас
Учебни седмици

36
Раздел А – задължителни учебни часове

Учебни предмети

Годишен
брой
часове/ Седмичен
брой часове
144
4
648

Български език и литература
Чужд език – Английски език
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18
108
3
36
1
36
1
18
0,5
18
0,5
72
2
1080
30

Математика
Информационни технологии
Философия
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове
Годишен брой часове за раздел Б (съгласно рамковия учебен
план)
Български език и литература
История и цивилизации
Общо за раздел А + раздел Б

72
2
36
1
36
1
1152
32

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В
(съгласно рамковия учебен план)
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
(при вземане предвид на действително разпределените часове
от раздел В)
Час на класа
Учебен час за спортни дейности

144
1152
32
36
1
36
1

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Настоящият училищен учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен
план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език
(приложение №2 към към Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план).
2. Особености по прилагане на училищния учебен план и/или специфични
особености на организацията на обучение
- Полудневна организация на учебния ден
стр. 2

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
деиности 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 № РД-09-1111/15.08.2016 г. на Министъра
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
Избраният вид спорт за VІІІ клас е Баскетбол -–заповед № РД - 07 - 1015/
17.05.2018 г. на Директора на училището.

4. 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 г. за учебния план. Класните
ръководители провеждат и по един час за работа с документация и консултиране
на родители съгласно заповед на Директора.
5. На основание Заповед № РД-09-773 от 19. 09.2003 г. на МОН, във връзка с
изпълнението на & 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението по
пътищата учениците изучават в часа на класа БДП в рамките на 6 часа.
Подготовката по БДП се провежда съгласно утвърдена от Министъра на
образованието и науката учебна документация
6. Съгласно Закона за защита при бедствия, чл.16, ал. 1 и ал.3, във връзка с Нар. Із2377 от 15.09.2012г. и Указание на МОН от 04.09.2002 г. за обучение за действия
при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа помощ учениците
от І до VІІІ клас изучават в часа на класа по 5 часа годишно Пожарна
безопасност и защита на населението /ПБЗН/.
Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на Директора.
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