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МАЯ КОЛЕВА
ДИРЕКТОР
ОУ „ НЕОФИТ РИЛСКИ“

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН НА І „А“ КЛАС
НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ
„ НЕОФИТ РИЛСКИ”

УЧЕБНА 2021/ 2022 ГОДИНА
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН: ЦЕЛОДНЕВНА

Настоящият Учебен план е приет на заседание на ПС с протокол
№ 11 / 14.09.2021г . и е утвърден със заповед на директора № РД-04- 01
от 15.09.2021г. и е съгласуван с Обществения съвет към ОУ „ Неофит
Рилски“- Габрово с протокол №5/14.09.2021г.
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І. Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните часове.

Начален етап
КЛАС
I „ а“ клас
УЧЕБНИ СЕДМИЦИ
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

Учебни предмети
1 Български език и литература
2 Математика
3 Родинознание

7
4

224
128

1

32

4 Музика
5 Изобразително изкуство
6 Технологии и предприемачество

2
2
1

64
64
32

7 Физическо възпитание и спорт

2

64

19

608

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А

Раздел Б – избираеми учебни часове
1

Български език и литература

1

32

2

Английски език

1

32

3

Математика

1

32

3

96
704

Общ годишен брой часове за раздел Б

22

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + РАЗДЕЛ Б

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален годишен брой часове за раздел В

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + РАЗДЕЛ Б + РАЗДЕЛ В

0

0

22

704

Забележка: Пет учебни дни от учебното време в дневна форма на обучение за класовете
от І до ІІІ задължително се използват за проектни и творчески дейности, които се
реализират в учебните часове от учебния план, като се планират последователно в
рамките на една учебна седмица или в отделни непоследователни учебни дни.
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IІ. Пояснителни бележки.

1.

Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 от Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл.16 и чл.17 на Наредба №4/30.11.2015г. 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 следния вид спорт - минибаскетбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО,
чл. 14, ал.3,т.7 и ал.5 от Наредба №4/30.11.2015г за учебния план, Заповед №
РД09-1111/15.08.2016г.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.
5.

Формата на обучение е дневна, като учебните занятия се водят на една смяна.
Целодневният режим на обучение за I а клас се осъществява по І вариант, като
задължителните учебни часове се провеждат в самостоятелен блок, часовете по
самоподготовка, организиран отдих и физическа активност – в отделен блок
– в отделен блок.

6.

С Решение на ПС №11/ 14.09.2021г. са избрани следните групи по Избираеми
учебни часове :
Учебен

Клас/Паралелка

Брой групи

предмет

Брой часове
седмично

БЕЛ

Іа

1

1

Математика

Іа

1

1

Aнглийски език

Іа

1

1

7.Съгласно Заповед № Р Д 09-773 от 19.09.2003 г. на МОН, във всяка паралелка
учениците задължително изучават в часа на класа правилата за движение по пътищата,
съгласно утвърдените учебни програми за всеки клас.

ІІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ за учебната 2021/2022 г. на основание Заповед
№ РД09-1804 от 31.08.2021г. на министъра на образованието и науката .
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:


30.10.2021г. – 01.11.2021г. вкл. -

есенна ваканция



24.12.2021г. – 03.01.2022г. вкл. -

коледна ваканция
3



01.02.2022г. -

междусрочна



01.04.2022г. – 10.04.2022г. вкл. -

пролетна ваканция

2. Неучебни дни:


18.05.2022г. – ДЗИ по БЕЛ



20.05.2022г. – втори ДЗИ



25.05.2022г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и
културни дейности



14.06.2022г. – изпит по български език и литература от националното
външно оценяване в края на VІІ клас



16.06.2022г. – изпит по математика от националното външно оценяване в
края на VІІ клас

3. Начало на втория учебен срок – 02.02.2022 г.
4. Край на втория учебен срок:


31.05.2022г. – І – ІІІ клас (14 учебни седмици)

5 Дни, предвидени за училищни празници, спортни празници и учебни екскурзии,
съгласно решение на ПС с протокол № 11 / 14.09.2021г.:


29.10.2021г. – Празник на училището – спортен празник



21.04.2022г. – Хепънинг по случай деня на Земята



23.05.2022г. – Учебна екскурзия за Іа клас
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