СОУ “Св.св. Кирил и Методий”, с. Сатовча, област Благоевград
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Милко Сиркьов:________________
Директор
СОУ „Св.св.Кирил и Методий”
С.Сатовча

Одобрявам:___________
/Огнян Соколов /
Началник РИО на МОН
гр. Благоевград

Училищен учебен план за
етапа
НА ВИПУСК 2014/2015 I КЛАС ЗА ЦЕЛИЯ ЕТАП НА ОБУЧЕНИЕ
2014/2018 ГОДИНА.
За учениците от

І клас през учебната 2014/2015 год.
ІІ клас през учебната 2015/2016 год.
ІІІ клас през учебната 2016/2017 год.
ІV клас през учебната 2017/2018 год.

Вид на обучението – НЕПРОФИЛИРАНО
Срок на обучение :
- начален етап
– І – ІV клас - 4 години

Форма на обучение-дневна.
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І.Разпределение на предметите и часовете:
№ КУЛТУРНО ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ОБЛАСТИ

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН - ОСНОВНА

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ
НАЧАЛЕН ЕТАП
КЛАСОВЕ

ОБЩО

I
II
III
IV
І-ІV
БРОЙ УЧЕБНИ СЕДМИЦИ
31
32
32
32
СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН ЧАСОВЕ БРОЙ
1 2
3
4
5
6
7
А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА
ПОДГОТОВКА /ЗП/
Български език и литература
889
1 Български език и литература
7\217
7\224
7\224
7\224
889
2 Чужди езици
256
І Чужд език-английски
2\64
3\96
3\96
256
3 Математика, информатика и
476
информационни технологии
Математика
4\124
3.5\112
3.5\112
4\128
476
Информатика
Информационни технологии
4 Обществени науки, гражданско
111
образование и религия
Роден край
1\31
31
Човекът и обществото
1.5\48
1\32
80
История и цивилизация
География и икономика
Психология и логика
Етика и право
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5

6

7

8

Б

В

Философия
Свят и личност
Природни науки
Околен свят
Човекът и природата
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната
среда
Изкуства
Музика
Изобразително изкуство
Бит и технологии
Домашен бит и техника
Домашна техника и икономика
Технологии
Физическа култура и спорт
Физическо възпитание и спорт
ОБЩО ЗА ЗП
ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА
ПОДГОТОВКА /ЗИП/
1. Български език и литература
2.Математика
3.Английски език
ОБЩО ЗА ЗИП
ОБЩО ЗА ЗП + ЗИП
СВОБОДНОИЗБИРАЕМА
ПОДГОТОВКА /СИП/
ОБЩО А+Б+В
Физическо възпитание и спорт

1\32
1\32

1.5\48

2\62
2\62

2\64
1.5\48

1.5\48
2\64

1.5\48
1.5\48

1\31

1\32

1\32

1\32

112
32
80

444
222
222
127
127

286
286
2701

2\62
19\589
3\93

2\64
20\640
2\64

2.5\80
23\732
2\64

2.5\80
23\736
2\64

1\31
1\31
1\31
93
22\682

1\32
1\32

1\32
1\32

1\32
1\32

64
22\704

64
25\800

64
25\800

127
127
31
285
2986

1\32

2986
127

1\31

1\32

1\32
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ІІ. Описание на организацията на обучението в училището:
1. Графикът на учебното време е съобразно заповед на министъра на
образованието и науката за съответната учебна година.
2. Раздел А от разпределението на учебните часове по класове и предмети
определя задължителната подготовка /ЗП/.
Разпределението на часовете по ЗП през двата учебни срока е следното:
Предмет
2 клас
Математика
Изобразително изкуство
3 клас
Математика
Човекът и обществото
Музика
Физическо възпитание и
спорт
4 клас
Човекът и природата
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и
спорт
Музика

1 срок
4
1

2 срок
3
2

4
1
2
2

3
2
1
3

2
2
2

1
1
3

1

2
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3. Раздел Б от разпределението на учебните часове по класове и предмети
определя задължително избираемата
подготовка /ЗИП/. Обучението по
задължително избираема подготовка /ЗИП/ -раздел Б, се организира както следва:

3.1. І клас - учебната 2014-2015 г.
- Български език и литература- 1 час седмично;
- Математика- 1 час седмично;
- Английски език- 1 час седмично;

3.2. ІІ клас - учебна 2015-2016 г.
- Български език и литература- 1 час седмично;
- Математика- 1 час седмично;

3.3. ІІІ клас - учебна 2016-2017 г.
- Български език и литература- 1 час седмично;
- Математика- 1 час седмично;

3.4. ІV клас- учебна 2017-2018 г.
- Български език и литература- 1 седмично;
- Математика- 1 час седмично;
4. Раздел „В” от разпределението на учебните часове по класове и предмети определя
свободно избираемата подготовка /СИП/, която се осъществява, както по учебни предмети
включени в раздел А, така и по други дейности в училището и извън него, в зависимост от
желанията на учениците и възможностите на училището. Провежда се в извън учебно време в
сборни групи.
През учебната 2014-2015 г. учениците от І клас не изучават СИП.
5. От ІІ до ІV клас като първи чужд език учениците изучават английски език.
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6. За учениците от І до ІV клас в училището се организира целодневно
обучение по ПЪРВИ ВАРИАНТ - задължителните учебни часове се провеждат в
самостоятелен блок преди обяд, а часовете за самоподготовка, занимания по
интереси и организиран отдих и спорт в самостоятелен блок след обяд. За часовете
по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих и спорт се
организират сборни полуинтернатни групи ръководени от възпитатели.
7. На основание § 4 от допълнителните разпоредби на Закона за движение по
пътищата /ДВ, бр. 20 от 1999 г./ и Заповед № РД-09-619 от 31.10.2000 г. на
Министъра на образованието и науката учениците от І до VІІІ клас задължително
изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата, съгласно одобрени
учебни програми за всеки клас, както следва:
- за І клас– 16 часа; за ІІ клас – 8 часа; за ІІІ клас – 8 часа; за ІV клас – 6 часа;
8. На основание чл. 16 ал. 4 от ЗСООМУП всяка учебна седмица, освен
задължителните учебни часове по “Физическо възпитание и спорт” от раздел А на
учебния план, включва и по един час по този учебен предмет, който се използва за
организиране и провеждане на спортни дейности и на открито.

9. Формата на обучение е дневна.
10. В дневна форма на обучение учениците се организират в паралелки и
групи, а индивидуалната и самостоятелна форма обучението се организира за
отделен ученик.Дневната форма на обучение е присъствена форма, която се
провежда между 7 и 19 ч. в учебните дни.
11. Индивидуалната форма на обучение включва учебни занятия, както и
изпити или текущи проверки по учебни предмети, като това е предвидено с
индивидуалния учебен план, утвърден от директора на училището.
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12. Самостоятелната форма на обучение е неприсъствена форма, при която
учениците се подготвят самостоятелно и се явяват на изпити по учебни предмети
съгласно училищния учебен план.
13. Училищното обучение се организира в последователни класове.
14. Продължителността на обучението в един клас е една учебна година за
всички форми.
15. Училищното обучение се организира в учебни години, учебни срокове,
учебни седмици, учебни дни и учебни часове.
16. През учебната година учениците ползват есенна, коледна, зимна, пролетна
и/или великденска и лятна ваканция.
17. Учебната година е с продължителност 12 месеца.
18. Учебната година започва на 15 септември,
19. Продължителността на първия учебен срок е 18 учебни седмици
20. Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.
21. Учебни дни може да се определят за неучебни или неучебни дни за учебни
със заповед на министъра на образованието и науката.
22.Организацията на учебния ден е целодневна и включва от 4 до 6
задължителни учебни часа предобед и ПИГ следобед .
23. Целодневна организация на учебния ден се осъществява за ученици от I до
IV клас след съгласуване с финансиращия орган, при наличие на необходимите
санитарно-хигиенни условия и по желание на родителите. При тази организация
задължителните учебни часове се съчетават с форми на самоподготовка,
занимания по интереси и организиран отдих.
24. Продължителността на учебния час е:
24. 1./30/ тридесет и пет минути - в I и II клас;
24. 2. /40/ четиридесет минути - в III и IV клас;
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25. Почивките между учебните часове са с продължителност не по-малко от 10
и не повече от 30 минути.
Учебният план е приет от Педагогическия съвет на училището на 01. 09. 2015
година с Решение № 1 от протокол № 7 и е съобразен с изискванията на Наредба №
6 от 28. 08. 2001 година на МОН за разпределение на учебното време за достигане
на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование,
както и с чл. 17, ал. 2 от ЗСООМУП.
МИЛКО СИРКЬОВ:

Директор СОУ „Св.св.Кирил и Методий”

