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Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за І а клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

І а клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Математика 
4 128 

 

Родинознание 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
19 608 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 1 32 

2. Родинознание 2 64 

   

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Родинознание 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 24 768 
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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 30.11.2015 г. 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 г. за учебния план, Заповед № РД 09–1111/15.08.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на Министъра 

на образованието и науката – 9 часа годишно. 

            4. Иновативна паралелка: Решение № 601/17.08.2022 г. на Министерски съвет за 

приемане на списък на иновативните училища. 

5. Раздел Б – Избираеми учебни часове за I а клас – 3 часа: 

Български език и литература – 1 час  

Родинознание – 2 час 

6. Раздел В – Факултативни учебни часове за I а клас – 2 часа: 

  Родинознание – 2 часа 

7. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

8. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 
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9. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128, ал.1 от Закона за 

училищното и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен I 

клас с номенклатурен номер 3-21 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3а от Наредба 

№8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

10. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за І б клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

І б клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Математика 
4 128 

 

Родинознание 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
19 608 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 1 32 

2. Родинознание 2 64 

   

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Родинознание 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 24 768 
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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 30.11.2015 г. 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 г. за учебния план, Заповед № РД 09–1111/15.08.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на Министъра 

на образованието и науката – 9 часа годишно. 

            4. Иновативна паралелка: Решение № 601/17.08.2022 г. на Министерски съвет за 

приемане на списък на иновативните училища. 

5. Раздел Б – Избираеми учебни часове за I б клас – 3 часа: 

Български език и литература – 1 час  

Родинознание – 2 час 

6. Раздел В – Факултативни учебни часове за I б клас – 2 часа: 

  Родинознание – 2 часа 

7. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

8. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 
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9. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128, ал.1 от Закона за 

училищното и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен I 

клас с номенклатурен номер 3-21 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3а от Наредба 

№8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

10. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за І в клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

І в клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Математика 
4 128 

 

Родинознание 
1 32 

 

Музика 
2 64 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2 64 

 

Общо за раздел А 
19 608 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 1 32 

2. Родинознание 2 64 

   

Общо за раздел А + раздел Б 
22 704 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Родинознание 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 24 768 
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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 30.11.2015 г. 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 г. за учебния план, Заповед № РД 09–1111/15.08.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на Министъра 

на образованието и науката – 9 часа годишно. 

            4. Иновативна паралелка: Решение Решение № 601/17.08.2022 г. на Министерски съвет 

за приемане на списък на иновативните училища. 

5. Раздел Б – Избираеми учебни часове за I в клас – 3 часа: 

Български език и литература – 1 час  

Родинознание – 2 час 

6. Раздел В – Факултативни учебни часове за I в клас – 2 часа: 

  Родинознание – 2 часа 

7. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

8. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 
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9. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128, ал.1 от Закона за 

училищното и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен I 

клас с номенклатурен номер 3-21 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3а от Наредба 

№8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното 

образование. 

10. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІI а клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІI а клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 
2 64 

 

Математика 
3,5 112 

 

Родинознание 
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  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 1 32 

2. Околен свят 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Околен свят 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 800 
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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 30.11.2015 г. 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 № РД 09 – 1111/15.08.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 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 № 4/30.11.2015 г. за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на Министъра 

на образованието и науката – 6 часа годишно.  

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за II а клас – 3 часа: 

Български език и литература – 1 час  

Родинознание – 2 часа 

5. Раздел В – Факултативни учебни часове за II а клас – 2 часа: 

Родинознание – 2 часа  

6. Иновативна паралелка: Решение № 601/17.08.2022 г. на Министерски съвет за 

приемане на списък на иновативните училища. 

7. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

8. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 
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9. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за училищното 

и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен II клас с 

номенклатурен номер 3-23 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3 от Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

10. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІI б клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІI б клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 
2 64 

 

Математика 
3,5 112 

 

Родинознание 
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  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 1 32 

2. Околен свят 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Околен свят 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 800 
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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 30.11.2015 г. 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 № РД 09 – 1111/15.08.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 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 № 4/30.11.2015 г. за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на Министъра 

на образованието и науката – 6 часа годишно.  

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за II б клас – 3 часа: 

Български език и литература – 1 час  

Родинознание – 2 часа 

5. Раздел В – Факултативни учебни часове за II б клас – 2 часа: 

Родинознание – 2 часа  

6. Иновативна паралелка: Решение № 601/17.08.2022 г. на Министерски съвет за 

приемане на списък на иновативните училища. 

7. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

8. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 
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9. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за училищното 

и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен II клас с 

номенклатурен номер 3-23 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3 от Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

10. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІI в клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІI в клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 
2 64 

 

Математика 
3,5 112 

 

Родинознание 
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  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 1 32 

2. Околен свят 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Околен свят 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 800 
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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 30.11.2015 г. 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 № РД 09 – 1111/15.08.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 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 № 4/30.11.2015 г. за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на Министъра 

на образованието и науката – 6 часа годишно.  

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за II в клас – 3 часа: 

Български език и литература – 1 час  

Родинознание – 2 часа 

5. Раздел В – Факултативни учебни часове за II в клас – 2 часа: 

Родинознание – 2 часа  

6. Иновативна паралелка: Решение № 601/17.08.2022 г. на Министерски съвет за 

приемане на списък на иновативните училища. 

7. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

8. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 
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9. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за училищното 

и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен II клас с 

номенклатурен номер 3-23 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3 от Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

10. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІI г клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІI г клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 
2 64 

 

Математика 
3,5 112 

 

Родинознание 
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  

Общ брой часове за раздел Б 
3 96 

 

1. Български език и литература 1 32 

2. Околен свят 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б 
23 736 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Околен свят 2 64 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 25 800 
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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 30.11.2015 г. 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 № РД 09 – 1111/15.08.2016 г. на Министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 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 № 4/30.11.2015 г. за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на Министъра 

на образованието и науката – 6 часа годишно.  

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за II г клас – 3 часа: 

Български език и литература – 1 час  

Родинознание – 2 часа 

5. Раздел В – Факултативни учебни часове за II г клас – 2 часа: 

Родинознание – 2 часа  

6. Иновативна паралелка: Решение № 601/17.08.2022 г. на Министерски съвет за 

приемане на списък на иновативните училища. 

7. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

8. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 
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9. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за училищното 

и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен II клас с 

номенклатурен номер 3-23 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3 от Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

10. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 11. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

12. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІII а клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІII а клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 
3 96 

 

Математика 
3,5 112 

 

Компютърно моделиране 
1 32 

 

Човекът и обществото 
2 64 

 

Човекът и природата 
1 32 

 

Музика 
1,5 48 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 80 

 

Общо за раздел А 
24,5 784 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 80 

 

1. Български език и литература 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 864 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

 - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 
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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 30.11.2015 г. 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 № РД 09–1111/15.08.2016 г. на Министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 

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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в „Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20. 09. 2018 г. на 

Министъра на образованието и науката – 6 часа годишно.  

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за III а клас – 2,5 часа: 

Български език и литература – 1,5 часа 

Математика – 1 час 

5. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

6. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 

7. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за училищното 

и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен III клас с  
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номенклатурен номер 3-23 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3 от Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

8. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІII б клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІII б клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 
3 96 

 

Математика 
3,5 112 

 

Компютърно моделиране 
1 32 

 

Човекът и обществото 
2 64 

 

Човекът и природата 
1 32 

 

Музика 
1,5 48 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 80 

 

Общо за раздел А 
24,5 784 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 80 

 

1. Български език и литература 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 864 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

 - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 
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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 30.11.2015 г. 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 № РД 09–1111/15.08.2016 г. на Министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 

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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в „Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20. 09. 2018 г. на 

Министъра на образованието и науката – 6 часа годишно.  

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за III б клас – 2,5 часа: 

Български език и литература – 1,5 часа 

Математика – 1 час 

5. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

6. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 

7. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за училищното 

и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен III клас с  
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номенклатурен номер 3-23 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3 от Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

8. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІII в клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІII в клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 
3 96 

 

Математика 
3,5 112 

 

Компютърно моделиране 
1 32 

 

Човекът и обществото 
2 64 

 

Човекът и природата 
1 32 

 

Музика 
1,5 48 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 80 

 

Общо за раздел А 
24,5 784 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 80 

 

1. Български език и литература 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 864 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

 - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 
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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 30.11.2015 г. 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 № РД 09–1111/15.08.2016 г. на Министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 

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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в „Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20. 09. 2018 г. на 

Министъра на образованието и науката – 6 часа годишно.  

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за III в клас – 2,5 часа: 

Български език и литература – 1,5 часа 

Математика – 1 час 

5. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

6. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 

7. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за училищното 

и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен III клас с  
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номенклатурен номер 3-23 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3 от Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

8. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ:/П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІII г клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 09. 

2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІII г клас 

Учебни седмици 32 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 224 

 

Английски език 
3 96 

 

Математика 
3,5 112 

 

Компютърно моделиране 
1 32 

 

Човекът и обществото 
2 64 

 

Човекът и природата 
1 32 

 

Музика 
1,5 48 

 

Изобразително изкуство 
2 64 

 

Технологии и предприемачество 
1 32 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 80 

 

Общо за раздел А 
24,5 784 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 80 

 

1. Български език и литература 1,5 48 

2. Математика 1 32 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 864 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

 - - 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 27 864 
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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 30.11.2015 г. 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 № РД 09–1111/15.08.2016 г. на Министъра 

на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по учебния час за 

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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в „Часа на 

класа“ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20. 09. 2018 г. на 

Министъра на образованието и науката – 6 часа годишно.  

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за III г клас – 2,5 часа: 

Български език и литература – 1,5 часа 

Математика – 1 час 

5. Учебното време в дневна форма на обучение включва и учебните часове, предвидени за 

една учебна седмица от учебния план, които да се използват за проектни и творчески дейности. 

Начинът и планирането им се осъществява с решение на Педагогическия съвет в началото на 

учебната година и при необходимост може да бъде променяна съгласно решение на 

Педагогическия съвет /съгласно Наредба № 10/01. 09. 2016 г. за организация на дейностите в 

училищното образование/. 

6. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която в 

самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран отдих 

и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 

7. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за училищното 

и предучилищното образование,  учениците получават Удостоверение за завършен III клас с  
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номенклатурен номер 3-23 съгласно чл.31, Приложение № 4 т.3 от Наредба №8/11.08.2016 г. за 

информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование. 

8. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е 

започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от Наредба 

№ 4/30.11.2015 за учебния план.  

10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІV а клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 

09. 2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІV а клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 238 

 

Английски език 
3 102 

 

Математика 
4 136 

 

Компютърно моделиране 
1 34 

 

Човекът и обществото 
1 34 

 

Човекът и природата 
2 68 

 

Музика 
1,5 51 

 

Изобразително изкуство 
1,5 51 

 

Технологии и предприемачество 
1 34 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
24,5 833 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. Български език и литература 1,5 51 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 918 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 952 
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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 30.11.2015 г. 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 г. за учебния план, Заповед № РД 09 –1111/15.08.2016 г. на 

Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по 

учебния час за 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа‘‘ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на 

Министъра на образованието и науката – 6 часа годишно.   

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за IV a клас – 2,5 часа: 

Български език и литература – 1,5 часa  

Математика – 1 час 

5. Раздел В – Факултативни учебни часове за IV a клас – 1 час: 

Математика – 1 час  

6. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която 

в самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран 

отдих и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 

7. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за 

училищното и предучилищното образование, учениците получават Удостоверение за завършен 

начален етап на основното образование с номенклатурен номер 3-25, съгласно чл.31, 

Приложение № 4 т.4 от Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование. 
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8. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който 

е започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 

от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІV б клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 

09. 2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІV б клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 238 

 

Английски език 
3 102 

 

Математика 
4 136 

 

Компютърно моделиране 
1 34 

 

Човекът и обществото 
1 34 

 

Човекът и природата 
2 68 

 

Музика 
1,5 51 

 

Изобразително изкуство 
1,5 51 

 

Технологии и предприемачество 
1 34 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
24,5 833 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. Български език и литература 1,5 51 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 918 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 952 
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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 30.11.2015 г. 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 г. за учебния план, Заповед № РД 09 –1111/15.08.2016 г. на 

Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по 

учебния час за 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа‘‘ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на 

Министъра на образованието и науката – 6 часа годишно.   

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за IV б клас – 2,5 часа: 

Български език и литература – 1,5 часa  

Математика – 1 час 

5. Раздел В – Факултативни учебни часове за IV б клас – 1 час: 

Математика – 1 час  

6. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която 

в самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран 

отдих и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 

7. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за 

училищното и предучилищното образование, учениците получават Удостоверение за завършен 

начален етап на основното образование с номенклатурен номер 3-25, съгласно чл.31, 

Приложение № 4 т.4 от Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование. 
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8. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който 

е започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 

от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

МАРИЯНА СТЕФАНОВА 

Директор 
                                              

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ІV в клас 
  

 

 

 

 

Учебна година: 2022/2023 

Форма на обучение: Дневна 

Организация на учебния ден: Целодневна  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

Протокол № 12/ 08. 09. 2022 г., съгласуван с Обществения съвет с Протокол № 3/12. 

09. 2022 г.  и е утвърден със Заповед № 1429/12. 09. 2022 г. на Директора. 
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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 
Начален етап 

ІV б клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
7 238 

 

Английски език 
3 102 

 

Математика 
4 136 

 

Компютърно моделиране 
1 34 

 

Човекът и обществото 
1 34 

 

Човекът и природата 
2 68 

 

Музика 
1,5 51 

 

Изобразително изкуство 
1,5 51 

 

Технологии и предприемачество 
1 34 

 

Физическо възпитание и спорт 
2,5 85 

 

Общо за раздел А 
24,5 833 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Общ брой часове за раздел Б 
2,5 85 

 

1. Български език и литература 1,5 51 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 
27 918 

 

Раздел В – факултативни учебни часове  

Максимален брой часове за раздел В 4 128 

 

1. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 28 952 
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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 30.11.2015 г. 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 г. за учебния план, Заповед № РД 09 –1111/15.08.2016 г. на 

Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на обучението по 

учебния час за 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 № 4/30.11.2015 за учебния план. Задължително изучават в ,,Часа на 

класа‘‘ правилата за движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми по 

Безопасност на движението за всеки клас и Заповед № РД – 09 – 2684/20.09.2018 г. на 

Министъра на образованието и науката – 6 часа годишно.   

4. Раздел Б – Избираеми учебни часове за IV в клас – 2,5 часа: 

Български език и литература – 1,5 часa  

Математика – 1 час 

5. Раздел В – Факултативни учебни часове за IV в клас – 1 час: 

Математика – 1 час  

6. Учебният план ще се приложи при целодневна организация на учебния ден, при която 

в самостоятелен блок до обяд се провеждат задължителните, избираемите и факултативните 

часове, а след обяд - дейностите по самоподготовка, занимания по интереси и организиран 

отдих и спорт; в групата са включени само ученици от паралелката. 

7. В края на учебната 2022/2023 година, на основание чл.128 ал.1 от Закона за 

училищното и предучилищното образование, учениците получават Удостоверение за завършен 

начален етап на основното образование с номенклатурен номер 3-25, съгласно чл.31, 

Приложение № 4 т.4 от Наредба №8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата 

на предучилищното и училищното образование. 
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8. Училищният учебен план е включен в Националната електронна информационна 

система, създадена по чл. 250 от Закона за предучилищното и училищното образование. 

Екземпляр от учебния план се съхранява в кабинета на директора.  

 9. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който 

е започнал да се обучава в ОУ "Васил Априлов", град Бургас, съгласно член 19, ал. 2 от 

Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.  

10. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, 

действащ през учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 

от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 
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