
  

 

Индивидуален учебен план 

 

 
На Орлин Димитров Ковачев– ученик от 9  клас 

 

 

Форма на обучение: Дневна във връзка с чл.95 ал.1 т.1 от ЗПУО, 

І.Седмичен брой часове –……32…… 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 преди  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 български език и литература и математика. По 
останалите учебни предмети се оценява с количествени оценки. 
 
 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. 

 

 

 



I. ИНДИВИДУАЛЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН   
        

  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,     

  
         СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН 

БРОЙ    

              НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ     

    9 клас   

    седмичен брой Годишен брой 

А ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ЗУЧ/                           часове часове 

  Български език и литература 3 108 

  Чужд език - Английски 2                       72 

 Чужд език-Френски 2 72 

  Математика 3 108 

  Информационни технологии 1 36 

  История и цивилизация 2 72 

  География и икономика 1 36 

  Философия  1 36 

 Биология и здравно образование 1 36 

 Физика и астрономия 1 36 

 Химия и опазване на околната среда 1,5 54 

  Технологии и предприемачество  2,5 90 

  Музика 0,5 18 

  Изобразително изкуство  0,5 18 

     

  ОБЩО ЗА  ЗУЧ 22 792 
        

Б ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ /ИУЧ/   
Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 7 252 

1 . Математика 1 36 

2. Български език и литература 2 72 

3.Философия 1 36 

4.Химия и опазване на околната среда 2 72 

5.  История и цивилизация  1 36 

Общо за раздел А + раздел Б 

29 1044 

 

 



ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

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

предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за учебния 

план и Приложение № 1 към 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: лека атлетика 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 № РД09-1111/15.08.2016 година на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности. 

 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 

14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се използва за 

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 

компетентности, включително чрез ученическото самоуправление. В рамките на  4 учебни часа 

през учебната година се осъществява обучение по безопасност на движението по пътищата. 

4. Часовете по Музика и Изобразително изкуство се изучават по 1 час седмично, като са 

разпределени: 

I – ви срок- Музика; 

II- ри срок –Изобразително изкуство. 

 

5.Разпределението на часовете през двата учебни срока: 

І срок-брой часове седмично ІІ срок-брой часове седмично 

Технологии и предпр-во -3 часа Технологии и предпр-во -2 часа 

Химия ООС-1 час Химия ООС-2 часа 

6.Профил „ Природни науки „със задължителни профилиращи предмети Химия и опазване на 
околната среда и биология и здравно образование. 



 

 

 

  

    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-07-553/14.09.2021 г. 

 

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 Орлин Димитров Ковачев – ученик дневна форма           
от 9 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                                  

 

 

 


