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ГПЧЕ,,Йордан Радичков“-Видин  
 

 

 УТВЪРЖДАВАМ:………………………… 

/Любомир Георгиев – директор/ 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН  ПЛАН - 2020/2021г. 

X а клас 
 

 

ПРОФИЛ: ЧУЖДИ ЕЗИЦИ, ПРОФИЛИРАНО ОБРАЗОВАНИЕ С ИНТЕНЗИВНО 

ИЗУЧАВАН АНГЛИЙСКИ ЕЗИК 

 

ОБРАЗОВАТЕЛНА СТЕПЕН: Средна, I гимназиален етап  

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: Дневна 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕ: едносменен режим 
 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за 

профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил 

„Чужди езици“ Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 

г. за учебния план. На основание чл. 94, ол. 4 от ЗПУО  училищният учебен план 

е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13/29.06.2020 г.,  на 

основание чл. 269, ал.1, т.6 от ЗПУО е съгласуван  с Обществения  съвет с 

протокол № 4/25.06.2020 г. и е утвърден със заповед на директора № 628-

1/31.06.2020 г. 
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І. Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните часове. 

 
  

№ 

 

Видове подготовка 

 

Учебни предмети 

Брой 

учебни 

седмици 

  

  36   

  Седмичен 

брой на 

часовете 

Седмичен 

брой на 

часовете 

Годишен 

брой на 

 часовете 

 Раздел А – задължителни учебни часове/ЗУЧ/    

1.  Български език и литература 3 3 108 

2.  Чужд език – английски език 2 2 72 

3.  Чужд език – по групи: немски език 

/френски език/руски език/испански език 

2 2 72 

4.  Математика 2 2 72 

5.  Информационни технологии 1 1 18 

6.  История и цивилизация 3 4 126 

7.  Географи и икономика 3 2 90 

8.  Философия 2 2 72 

9.  Билогия и здравно образование 2 2 72 

10.  Физика и астрономия 2 2 72 

11.  Химия и опазване на околната среда 2 2 72 

12.  Музика 1 0 18 

13.  Изобразително изкуство    0 1 18 

14.  Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 Общо за раздел А/ЗУЧ/ 27 27 954 

 Раздел Б – максимален седмичен и годишен 

брой избираеми учебни часове/ИУЧ/  

5,5  198 

1. Английски език  3 3 108 

2.  По групи - Немски език/Френски език 

/Руски език/Испански език 

2 2 72 

3. Математика  0 1 18 

 Общо за раздел А/ЗИЧ/ + Б/ИУЧ/ 32 33 1152 

 Раздел В –факултативни учебни часове/ФУЧ/    

 Максимален седмичен и годишен брой 

факултативни учебни часове/ФУЧ/ 

4 4 144 

1.  Билогоия и здравно образование 1 1 36 

2. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

 Общо за раздел А/ЗУЧ/ + Б/ИУЧ/ + В/ФУЧ/  34 35 1224 
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ІІ. Пояснителни бележки 

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл. 14, чл. 

16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния план и 

приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредбата. 

 

2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 

година. 

 

3. Учениците могат да участват и в дейности,организирани от училището в 

рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след 

приключване на учебните часове за деня. 

 

4. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел 

В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не 

са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 

постъпването на ученика в училището и/или най-късно до 14.09.2019 г.  

 

5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – 

ООП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни 

дейности чрез следните видове спорт: лека атлетика, волийбол, баскетбол, 

футбол, тенис на маса, туризъм, народни танци, съгласно чл. 92, ал. 1 от 

ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния 

план. 

 

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

от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния план, 

като четири от часовете са за обучение по Безопасност на движението. 
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/Любомир Георгиев – директор/ 
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Училищният учебен план е разработен въз основа на рамков учебен план за 

профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил 

„Чужди езици“ Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 

г. за учебния план. На основание чл. 94, ол. 4 от ЗПУО  училищният учебен план 

е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13/29.06.2020 г.,  на 

основание чл. 269, ал.1, т.6 от ЗПУО е съгласуван  с Обществения  съвет с 
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І. Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните часове. 

 
  

№ 

 

Видове подготовка 

 

Учебни предмети 

Брой 

учебни 

седмици 

  

  36   

  Седмичен 

брой на 

часовете 

Седмичен 

брой на 

часовете 

Годишен 

брой на 

 часовете 

 Раздел А – задължителни учебни часове/ЗУЧ/    

1.  Български език и литература 3 3 108 

2.  Чужд език – английски език 2 2 72 

3.  Чужд език – по групи: немски език 

/френски език/руски език/испански език 

2 2 72 

4.  Математика 2 2 72 

5.  Информационни технологии 1 1 18 

6.  История и цивилизация 3 4 126 

7.  Географи и икономика 3 2 90 

8.  Философия 2 2 72 

9.  Билогия и здравно образование 2 2 72 

10.  Физика и астрономия 2 2 72 

11.  Химия и опазване на околната среда 2 2 72 

12.  Музика 1 0 18 

13.  Изобразително изкуство    0 1 18 

14.  Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 Общо за раздел А/ЗУЧ/ 27 27 954 

 Раздел Б – максимален седмичен и годишен 

брой избираеми учебни часове/ИУЧ/  

5,5  198 

1. Английски език  3 3 108 

2.  По групи - Немски език/Френски език 

/Руски език/Испански език 

2 2 72 

3. Математика  0 1 18 

 Общо за раздел А/ЗИЧ/ + Б/ИУЧ/     32 33 1152 

 Раздел В –факултативни учебни часове/ФУЧ/    

 Максимален седмичен и годишен брой 

факултативни учебни часове/ФУЧ/ 

4 4 144 

1.  Билогоия и здравно образование 1 1 36 

2. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

 Общо за раздел А/ЗУЧ/ + Б/ИУЧ/ + В/ФУЧ/  34 35 1224 
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ІІ. Пояснителни бележки 

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл. 14, чл. 

16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния план и 

приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредбата. 

 

2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 

година. 

 

3. Учениците могат да участват и в дейности,организирани от училището в 

рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след 

приключване на учебните часове за деня. 

 

4. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в 

раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, 

освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления 

преди постъпването на ученика в училището и/или най-късно до 14.09.2019 

г.  

 

5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – 

ООП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на 

спортни дейности чрез следните видове спорт: лека атлетика, волийбол, 

баскетбол, футбол, тенис на маса, туризъм, народни танци, съгласно чл. 92, 

ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 година 

за учебния план. 

 

6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 

2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния 

план, като четири от часовете са за обучение по Безопасност на 

движението. 
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„Чужди езици“ Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 

г. за учебния план. На основание чл. 94, ол. 4 от ЗПУО  училищният учебен план 

е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13/29.06.2020 г.,  на 
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І. Учебни предмети, седмичен и годишен брой на учебните часове. 

 
  

№ 

 

Видове подготовка 

 

Учебни предмети 

Брой 

учебни 

седмици 

  

  36   

  Седмичен 

брой на 

часовете 

Седмичен 

брой на 

часовете 

Годишен 

брой на 

 часовете 

 Раздел А – задължителни учебни часове/ЗУЧ/    

1.  Български език и литература 3 3 108 

2.  Чужд език – английски език 2 2 72 

3.  Чужд език – по групи: немски език 

/френски език/руски език/испански език 

2 2 72 

4.  Математика 2 2 72 

5.  Информационни технологии 1 1 18 

6.  История и цивилизация 3 4 126 

7.  Географи и икономика 3 2 90 

8.  Философия 2 2 72 

9.  Билогия и здравно образование 2 2 72 

10.  Физика и астрономия 2 2 72 

11.  Химия и опазване на околната среда 2 2 72 

12.  Музика 1 0 18 

13.  Изобразително изкуство    0 1 18 

14.  Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

 Общо за раздел А/ЗУЧ/ 27 27 954 

 Раздел Б – максимален седмичен и годишен 

брой избираеми учебни часове/ИУЧ/  

5,5  198 

1. Английски език  3 3 108 

2.  По групи - Немски език/Френски език 

/Руски език/Испански език 

2 2 72 

3. Математика  0 1 18 

 Общо за раздел А/ЗИЧ/ + Б/ИУЧ/     32 33 1152 

 Раздел В –факултативни учебни часове/ФУЧ/    

 Максимален седмичен и годишен брой 

факултативни учебни часове/ФУЧ/ 

4 4 144 

1.  Билогоия и здравно образование 1 1 36 

2. Химия и опазване на околната среда 1 1 36 

 Общо за раздел А/ЗУЧ/ + Б/ИУЧ/ + В/ФУЧ/  34 35 1224 
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ІІ. Пояснителни бележки 

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от ЗПУО, чл. 14, чл. 

16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния план и 

приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредбата. 

 

2. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2020/2021 

година. 

 

3. Учениците могат да участват и в дейности,организирани от училището в 

рамките на общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след 

приключване на учебните часове за деня. 

 

4. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в 

раздел В на училищния учебен план, не е задължително за учениците, 

освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления 

преди постъпването на ученика в училището и/или най-късно до 14.09.2019 

г.  

 

5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – 

ООП, включва и по един учебен час за организиране и провеждане на 

спортни дейности чрез следните видове спорт: лека атлетика, волийбол, 

баскетбол, футбол, тенис на маса, туризъм, народни танци, съгласно чл. 92, 

ал. 1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4 от 30.11.2015 година 

за учебния план. 

 

6. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 

2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4 от 30.11.2015 година за учебния 

план, като четири от часовете са за обучение по Безопасност на 

движението. 
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