
 

Основно училище "Иван Вазов" – Силистра 
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ……………….....    

Росица Трендафилова 

Директор на ОУ „Иван Вазов“ 

гр. Силистра                                                                                                            

 

 

 

 

Училищен учебен план 

II – в клас 

учебна 2021 – 2022 г. 

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ 

организация на учебния ден – целодневна 
 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС (протокол № 9/  

24.06.2021 г.), съгласуван с Обществения съвет към училището (пр отокол 

№ 3/ 22.06.2021 г.) и утвърден със заповед на Директора № 1159 / 14.09.        

2021 г. 

 



 

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА – 15.09.2021 Г. 

Първи срок – 18 учебни седмици 

Втори срок – 14 учебни седмици 

 

II. УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ,  СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ 

НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

НАЧАЛЕН ЕТАП 

УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 32 

Раздел А – задължителни учебни 
часове 

  

Учебни предмети Седмичен брой 
учебни часове 

Годишен брой 
учебни часове 

Български език и литература 7 224 

Чужд език – Английски език 2 64 

Математика 3,5 112 

Околен свят 1 32 

Музика 2 64 

Изобразително изкуство 1,5 48 

Технологии и предприемачество 1 32 

Физическо възпитание и спорт 2 64 

Общо за раздел А 20 640 

Раздел Б – избираеми учебни часове 3 96 

Български език и литература 1 32 

Английски език 1,5 48 

Математика 0,5 16 

Общо за Раздел А + Раздел Б 23 736 

Раздел В – факултативни учебни 

часове 

4 128 

 0 0 

Общо за раздел А + раздел Б + 
раздел В 

23 736 



III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

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

предучилищното образование, и Приложение № 1 на Наредба № 4 /30.11.2015 г. за учебния  

план. 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт от раздел А – 

задължителни учебни часове, се включва и по един учебен час за организиране и провеждане 

на спортни дейности чрез следния вид 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 г. за учебния план, Заповед № РД09-

1111/15.08.2016 на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на 

спортни дейности. 

3.Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от ЗПУО, чл.14,  

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015г. за учебния план. 

4. Екземпляр от учебния план се съхранява в класьор „Училищни учебни планове“ в кабинета 

на Директора на ОУ „Иван Вазов“ – гр. Силистра. 

*За класовете от I до III включително учебните часове, предвидени за една учебна седмица от 

учебния план, се използват за проектни и творчески дейности. 


