Индивидуален учебен план

На Николай Георгиев Карабунаров– ученик от 2 клас

Форма на обучение: ИНДИВИДУАЛНА във връзка с чл.95 ал.1 т.1 от ЗПУО,
І.Седмичен брой часове –……9…… часа
ІІ.Обяснителни бележки

1.Седмичния брой часове е съобразен с изискванията на Наредбата за
приобщаващо образование и чл. 21 от Наредба 4/ 30.11.2015г. за учебния план
2.Обучението се осъществява в училището :
 Понеделник ,вторник,сряда, четвъртък и петък-след обяд
3.Календарен график на обучението,считан от 15.09.2021 г.
4.Оценка според чл.120, ал. 7 от ЗПУО– ПИ-постига изискванията, СС-справя се и
СЗ-среща затруднения по всички учебни предмети.
5. Когато се установи, че ученикът по ал. 7 е постигнал
изискванията на учебната програма по учебен предмет от училищния
учебен план, се поставя оценка с количествен показател и по този
учебен предмет и обучението по индивидуална учебна програма се
преустановява.
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1. Форма на обучение-индивидуална.
2. Срок-15.09.2021-30.06.2022година:
3.Продължителността на учебната седмица е 5 учебни дни.
4. Срочни и годишни оценки се формират от индивидуални
изпитвания.

Часовете по предмети се разпределят както следва:
 БЕЛ -сряда, четвъртък и петък по 1 час дневно;
 Математика- сряда и петък по 1 час дневно;
 Околен свят- понеделник -1 час;
 Музика- четвъртък -1 час
 Изобразително изкуство-понеделник-1 час ;
 Технологии и предприемачество-вторник-1 час.
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СУ “Св.Св.Кирил и Методий”, с.Сатовча, област Благоевград
2950 с.Сатовча, ул. ”Кирил и Методий” №14 тел./факс: 09541/ 21-17, e-mail:sou_satovcha@abv.bg

З А П О В Е Д
№ РД-07-551/14.09.20201г.
На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО,чл.19 ал.2 т.2 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.за
статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите
педагогически специалисти чл.95 ал.1 и ал.2 от ЗПУО

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М:
Индивидуален учебен план
за обучение на Николай Георгиев Карабунаров – ученик индивидуална
форма
от 2 клас през 2021/2022 учебна година
Заповедта де се сведе до знанието на всички учители за изпълнение и на
родителите на ученика,за сведение.

Джеват Дунчев,
директор на СУ-Сатовча

