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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ПЕТКО РАЧОВ СЛАВЕЙКОВ “ – ЯМБОЛ 

8600 Ямбол  ул."Янко Сакъзов"№ 8,046/ 66 31 17;66 31 18;66 68 59 

e – mail: prs@school-slaveykov.org ,  https://school-slaveykov.org/ 

 

 

 

 

                         УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 
                                                                 ИЛИАНА БИЦОВА 

           ДИРЕКТОР НА ОУ „П. Р. СЛАВЕЙКОВ“ 

           ГР. ЯМБОЛ 

 

 

                          

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за 6 „а“ клас 
  

 

 

 

Учебна година:2022/2023 

Форма на обучение:дневна 

Организация на учебния ден: полудневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия 

съвет - Протокол №14/14.09.2022 г. Съгласуван е с Обществен съвет – 

Протокол №7/13.09.2022 г. и е утвърден със Заповед №РД-10- 1/15.09.2022 г. 

на директора  

mailto:prs@school-slaveykov.org
https://school-slaveykov.org/
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

VI клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5,5 187 

 

Чужд език – Английски език 
3 102 

 

Математика 
5 170 

 

Компютърно моделиране и 

информационни технологии 

1,5 51 

 

История и цивилизации 
2 68 

 

География и икономика 
2 68 

 

Човекът и природата 
2,5 85 

 

Музика 
2 68 

 

Изобразително изкуство 
2 68 

 

Технологии и предприемачество 
1,5 51 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
29,5 1003 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. Български език и литература 1 34 

2. Английски език 0,5 17 

3. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 
32 1088 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Общ брой часове за раздел В 0 0 

 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 1088 
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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: баскетбол, 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 № РД09-1111/5.08.2016 г. 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.  

4. Участие в иновативен проект „Искам да зная, да мога, да бъда – модел за формиране на 

ключови компетентности чрез интегриране на технологии и иновативни подходи в 

извънурочната дейност“ – 20 часа от часа на класа и 40 часа проектни дейности във 

ваканционен период по теми от „Училищна програма за социални умения и личностно 

развитие“.  

5. График на учебното време. 

1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната 
 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. Есенна 

 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. Коледна 
 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. Междусрочна 
 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. Пролетна 1-11 клас 

2. Неучебни дни 
 18.11.2022 г. Празник на училището 
 19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ 
 22.05.2023 г. Спортен празник „Здрави, силни, 

хармонични“ 
 23.05.2023 г. Втори ДЗИ 
 25.05.2023 г. Неучебен, но присъствен ден за училищни, 

просветни и културни дейности 
 13.06.2023 г. НВО по БЕЛ в края на 7 и 10 клас 
 16.06.2023 г. НВО по математика в края на 7 и 10 клас 

3. Начало на втория учебен срок 
 06.02.2023 г. 1-12 клас 

4. Край на втория учебен срок 
 31.05.2023 г. 1-3 клас(14 учебни седмици) 
 15.06.2023 г. 4-6 клас(16 учебни седмици) 
 30.06.2023 г. 7 клас(18 учебни седмици) 
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