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I. УЧЕБНИ 
 
ПРЕДМЕТИ , СЕДМИЧЕН  И  ГОДИШЕН  БРОЙ  НА  

~ 

УЧЕБНИТЕ  ЧАСОВЕ  

Прогимназиален  етап  

V клас  

Седмичен  брой 	Годишен  брой  
Учебни  предмети  учебни  часове 	учебни  часове  

Български  език  и  литература  170 

Чужд  език  - Английски  език  
102 

Математика  
153 

Информационни  текнологии  
51 

История  и  цивилизация  68 

География  и  икономика  
51 

Човекът  и  природата  85 

Музика  
68 

Изобразително  изкуство  68 

Технологии  и  предприемачество  
51 

Физическо  възпитание  и  спорт  85 

Общо  за  раздел  А  
952 

Общ  брой  часове  за  раздел  Б  
85 

1 .Бълга  ски  език  и  лите  ату  а  _ 34 
2.Математика  17 
3.Физическо  възпитание  и  спо  т ---- -- -- - --- - 34 

Общо  за  раздел  А + раздел  Б  
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II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. училишният  учЕSЕн  пллн  Е  rлзРлsотЕн  съглАсно  чл. 94, на  Закона  за  
училищното  и  предучилищното  образование , чл . 14, чл . 16 и  ч.п . 17 на  Наредба  Н  4 от  
30.11.2015 г. за  учебния  план , Обн . ДВ . бр .94 от  4.12.2015 г ., изм . и  доп . ДВ . бр .75 от  
10.09.2021 г  и  Приложение  Ns 1 към  същата  Наредба . 

2. ОПИСАНИЕ  нА  ОРГАНИЗАЦИЯТА  НА  ОБУЧЕНИЕТо  
2.1.Учебната  година  започва  на  15.09.2021 г . и  е  с  продължителност  12 месеца . 
2.2.Учениците  от  самостоятелна  форма  на  обучение  се  подготвят  самостоятелно  за  
изпитите . Учителите  по  учебните  предмети  насочват  и  консултират  учениците  при  
подготовката  им  за  изпитите  .Консултациите  се  провеждат  по  график  определен  от  
директора  на  училището . Изпитите  също  се  провеждат  по  график  определен  от  директора , 
като  в  един  ден  се  полага  изпит  само  по  един  предмет .Всеки  ученик  се  явява  на  изпит  след  
представяне  на  лична  карта . 
2.З .Броят  на  сесиите  е  определен  в  Правилника  за  дейносrга  на  училището  
Януарска  сесия  /редовна / 
Априлска  сесия  /поправителна / 
Юнска  сесия  /поправителна  / 
2.4.За  една  учебна  година  ученик  в  самостоятелна  форма  на  обучение  може  да  завърши  
един  клас . Съгласно  чл .37, an.6 от  Наредба  за  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование  за  лица  навършили  16 години  се  допуска  обучение  за  завършване  на  два  класа  в  
една  година  , ако  са  заявили  това  при  подаване  на  заявлението  за  записване .Те  полагат  
изпити  за  следващ  клас  само  ако  успешно  са  положили  всички  изпити  , предвидени  за  
завършване  на  предходния  клас . 
2.5.Учениците  от  самостоятелна  форма  на  обучение  полагат  изпити  по  всички  предмети  от  
действащия  училищен  учебен  план . При  повтаряне  на  класа  те  се  явяват  на  изпити  само  по  
учебни  предмети , по  които  имат  оценка  от  изпита  Слаб  (2) или  не  са  се  явили  на  изпита . 
2.б .Съгласно  чл .37, an.4 от  Наредба  за  организация  на  дейностите  в  училищното  
образование  учениците  от  СФО  могат  да  подават  заявления  за  записване  до  директора  и  до  
20/двадесет/  учебни  пни  преди  изпитна  сесия  , определена  в  ПДУ  
2.7.Училищннят  учебен  план  е  в  сила  за  приетите  в  V клас , самостоятелна  форма  на  
обучение  ученици  през  2021 /2022 учебна  година  
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