
Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА
ДИРЕКТОР НЛ III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ ',,

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
1а

*А ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна op ia ifiuam ifl по чл.20 ал.1



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № II/ 
03.09.2019г, съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол №7/03.09.20’9i. и е 
утвърден със заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в 1а клас и съдържа 
седмичния и годишния брои часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

•

Учебни предмет Начален стан 
1а клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

I учебен срок И учебен 
срок

Общо
седмици

Учебни седмици 18 14 32
Ш 1 2 3 4 5

I.Раздел А -  задължнтсл ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Математика 4 4 128

3. Околен сеят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 2 2 64

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Обшо за раздел А 19 19 608

II.Раздел Б-избираеми учебни часове
1. Български език и литература 1 1 32

Математика 1 1 32

3. Немски език 1 1 32

Обшо ш раздел Б 3 3 96

Общо га рамел А + Б 22 22 704

III.Раздел В — фак\.пагнв ни учебни час ове
1.

Общо ia раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел
22 22 704

Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел
Наредба № 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни

чнлизден учебен план** на 
и план

1.
Модул за осъществяване на спориш 
лей нос ги - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на клиса 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чд. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба АФ 4 от 30. У1.2015,\ за учебния 
план и Приложение №1 към чл. 12. an. 2, т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и cnopi. се включва и по 
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейност - Лека атлетика, съгласно чл. 92. 
an. 1 от ЗТГУО. ч.л.14. ая. 3. т. 7 и an. 5 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план. Заповед №  РЛ 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на 
спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност но време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище .«Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмина включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, си. 2 от ЗПУО, ЧЛ. 
14 . ал. 6 от Наредба Mb 4 30.11.2015 за учебния таи. Часът на класа се включва в седмичното 
ра лсанне на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа сс използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал. 2 от Наредба Mb 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 голина не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 н/илн най -  късно до 13.09.2019 година съгласно член 18. at. 2 
от Наредба Mb 4/30.11.20/5 за учебния план.
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се учава в III Основно училите «Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. си. 2 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицага. прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действаш през 
учебната година, от която обучението продължава, съг ласно член 19. ал. 3 от Наредба Ms
4 /30.11.2015 за учебния план.
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Училищния! учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет- протокол №11/ 03.09.2019г. 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в 16 клас н съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

'

Учебни предмети Начален стаи 
16 клас

Седмичен брой часове Годишен брои 
часове

1 учебен срок 11 учебен 
срок

Обшо
седмици

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 i 4 3

1.Раздел А -  задължител ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Математика 4 4 128

3. Околен сеят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 2 2 64

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Обшо за раздел А 19 19 608

II.Раздел В -  избираеми учебни часове
1. Български език и литература 1 1 32

Математика 1 1 32

3. Английски език 1 1 32

Обшо за раздел В 3 3 96

Общо ш раздел А + В 22 22 704

III.Раздел В -  факултатнв ни учебни час овс
1.

Обшо за раздел В 0 0 0

Обшо за раздел А + раздел В + В раздел
22 22 704

Часове на основание член 14, ад. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 
Наредба Л* 4 or 30 ноември 20 15 г. ia учебни н план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1*. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закони за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 н чл. 17 на Наредба Afr 4 от 30.11.2015г. за учебния 
план и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. r. 1 от съшата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, оснен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по 
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Лека атлетика, съгласно чл. 92. 
ал. 1 от 31/УО. чл. /4, ал 3, т. 7 и аз. 5 от Наредба №  4/30.1 1.2015 та учебния план. Заповед № РД 
091J/J5.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на 
спортни дейности. Не се допуска промяна на вида спортна!а дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев*', извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебни седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. аз. 2 от ЗПУО, чл. 
14 , аз. 6 от Наредба Хя 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
ра тсание на гимназията, провежда сс веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие но класа, та патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. at. 2 от Наредба Хя 4/30.11.2015 за учебния мин

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни ч дгове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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/нли най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 1Н. аз. 2 от Наредба Хя 4/30.11.2015 за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който с започнал да 
сс обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. аз. 2 от Наредба №
4 '30.11.2015 за учебния мин.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, действаш през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. аз. 3 от Наредба Хя
4 /30.11 2015 за учебния ман
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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №11/  03.09.2019г, 
съгласувай е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищния! учебен план се прилага за учебната 2019/2020 голина за учениците в 1в клас н съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни прелмегн Начален етан 
1в клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок II учебен 
срок <>бн(о се IMII1III

Учебни седмици 18 14 32
X  / 2 3 4 5

I.Раздел А -  задължилсл пи учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224
1Лт* Математика 4 4 128

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 2 2 64

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Обшо за раздел А 19 19 608

II.Раздел Б -  н гбнраемн учебни часове
I. български език и литература 1 1 32

Математика 1 1 32

3. Английски език 1 1 32

Общо за раздел Б 3 3 96

Обшо ia раздел А + Б 22 22 704

III.Раздел В -  факултети» ни учебни час ове
1.

Обшо ja раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел
22 22 704

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „> 
Наредба № 4 or 30 ноември 20 15 г. за учебни

чнлищен учебен план4* на 
я план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закопа за училищното и 
предуч тищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба Mb4 от 30. J 1.2015г. за учебния план 
н Приложение Х»1 към чл. 12. ал. 2, т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете но физическо възпитание и спорт, се включва н по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. I 
от ЗПУО, чя.14. ал. 3. т 7 и ал 5 от Наредба Mb 4/30.II .2015 за учебния план. Заповед Mb 1*Д 
0911/15.08.20/6 г. на министъра на образованието и науката за организиране н провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора н 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалиic учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, at. 2 от ЗПУО, чл. 
14 , at. 6 от Наредба Mb 4/30.11.2015 ш учебния таи. Часът на класа се включва в седмичното 
ра юание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, a t, 2 от Наредба Mb 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагали и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните щедмети, 
модули и дейности предложени и 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/шга най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18, ая. 2 от Наредба Mb 4/30.11.2015 за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. но който с започнал да 
се обучава в III Основно училище ..Лшсл Кънчев”, град Варна съгласно член 19, аз. 2 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 за учебния таи.

7. Липата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, действаш през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, at. 3 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 за учебния тон
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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия сьвст - протокол №11/  03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в h клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмет Начален езап 
!г клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

I учебен срок II учебен 
срок 0 б Ш 0  CC.1MIIIIII

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 5

I.Раздел А -  задължихсд ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Математика 4 4 128

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 2 2 64

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Общо за раздел А 19 19 608

И.Раздел Б -  избираеми учебни часове
1. Български език и литература 1 1 32

Математика 1 1 32

3. Английски език 2 1 32

Общо ta раздел Б 3 3 96

Общо за разлел А + Б 22 22 704

III.Раздел В -  факллтатив нн учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел
22 22 704

Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 п чл. 14, ал. 6 от Раздел
Наредба № 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни

чнлищен учебен план“ па 
и план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14, чл. 16 н чл. 17 на Наредба № 4 от 30. J 1.2015г. за учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 or същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Лека атлетика, сьглаено чл. 92. ал. I 
от ЗПУО, чя.14. at 3. т. 7 и ал. 5 от На/*едба №  4/30.11.2015 за учебния план. Заповед А? РД 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на види спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на 111 Основно училище ..Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

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 №t 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
[ тисание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал. 2 от Наредба А* 4/30.11.2015 за учебния плач.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 1ШЙ -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18. ал. 2 от Наредби №  4/30.11.2015 за учебния план.

6. Всеки ученик нма право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба А?
4 /30.11.2015 за учебния мин.

7. Липата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. дейегваш през 
учебната година, от коя го обучението продължава, съглисно член 19. ал. 3 от Наредба ЛЬ
4 /30.11.2015 ш учебния мин.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ I
МАРИОНЕЛА ОЛОВА
ДИРЕКТОР НА 1П ОСНОВНО .УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ к о н д о в  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОНЩЕСТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
1д

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
O p ra ii iis a u iiH  на учебния ден: целодневна организация по чл.20 ал.1



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11/03.09.2019г. 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в 1д клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИ ШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален стан 
1д клас

Седмичен брой часове
Годишен брой 

часове

I учебен срок 11 учебен 
срок ()бшо седмици

Учебни седмнни 18 14 32

1 2 3 4 5
1.Раздел А -  задължите»! ин учебни часове

1. Български език и литература 7 7 224

2. Математика 4 4 128

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 2 2 64

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Общо за раздел А 19 19 608

11.Раздел Б -  избираеми учебни часове
1. Български език и литература 1 1 32

• • Математика 1 1 32

3. Английски език 1 1 32

Общо за раздел Б 3 3 96

Общо за раздел А + Б 22 22 704

III.Раздел В -  факлл татнв пи учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 22 22 704

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, мл. 6 от Раздел
Наредба Д* 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни

’чнлнщен учебен план“ на 
я план

1.
Модул 'за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чд. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 н чл. 17 на Наредба №  4 от 30.11.2015?. за учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2. т. 1 от същата Нарелба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Лека атлетка, съгласно чл. 92, ал / 
от ЗПУО, 41.14. ал 3, т. 7 и аг 5 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план. Заповед №  РД 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на лтортнн 
дейности. Не се допуска промяна на вила спортната дейност по време на учебната голина. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Осиовно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебни седмица включва и по елин час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . аз. 6 от Наредба ЛЬ 4/30.11.2015 за учебния таи. Часът на класа се включва в седмичното 
ра юание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетен тности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, ал. 2 от Наредба А® 4/30.11.2015 за учебния таи.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не е задължително та 
учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/или най -  късно до
13.09.2019 голина съгласно член 18, ал. 2 от Наредба Х> 4/30.11.2015 за учебния таи.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Аш сл Кънчев“, град Варна съгласно член 19. аз. 2 от Наредба XL*
4 /30.11.2015 за учебния таи.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действаш през 
учебната година, от която обучение го продължава, съгласно член 19. аз. 3 от Наредба.\Ь
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ (ддм 
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР ПА 111 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ '.,

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
1е

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАН

Учебна го;шна: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищният учебен план с приет на засединие на Педагогическия съвег - протокол № 11/03.09.2019г. 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в 1е клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА У ЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

А

УчеГжн предмет Начален езап 
1е клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок* II учебен 
срок* Общо се 14пни

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 .? 4 5

(.Раздел А -  задължите.! ни учебни часове
I. Български език и литература 7 7 224

2. Математика 4 4 128

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 2 2 64

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Общо за раздел А 19 19 608

Н.Раздел Б -  избираеми учебни часове
1. Български език и литература 1 1 32

*# Математика 1 1 32

3. Английски език 1 1 32

Общо за раздел Б 3 3 96

Общо за раздел А + Б 22 22 704

Hl.Piu.ie.i В -  факлпатив ни учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0

Общо за раздел А 4- раздел Б 4  В раздел 22 22 704

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел
Наредба .Vs 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни

чилищен учебен план“ на 
я план

1.
Модул за осъществяване на споргни 
. дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Учнлншният 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 чл. 12, ал. 2. т. 1 от съшага Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 
от ЗПУО. чл.14, аз. 3, т. 7 и аз. 5 от Наредби №  4/30.11.2015 за учебния план. Заповед №  РД 
0911/15.08.2016 т. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на 111 Основно училище „Ангел Кънчев *, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмина включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. аз. 2 от ЗПУО. чл. 
1 4 ^ т . 6 от Наредба Лу 4/30.11.2015 за учебния пит. Часът на класа се включва в седмичното 
ра. лсанне на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, аз. 2 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния таи.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани н избирани от учениците учебни часове ог 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 прели 
постъпването на ученика в училището и. или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18. аз. 2 от Наредба № 4/30. JJ. 2015 за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да 
се обучава в 111 Основно училище ..Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19, аз. 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния таи.

7. Лицата, прекъснали обучението сн. 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 таи.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА 111 OCHOhjiO УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ 
съгласно заповед ЯяРД 07-36/27.07.2016г.

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
1 ж

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна голина: 2019/2020 
Форма на обучение: лневиа
Организация на учебния ден: целодневна организация но чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 03.09.2019г. 
съгласуван с с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в 1ж клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмета.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

•

Учебни предмет Начален етап 
1ж клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок II учебен 
срок <)бнш седмнии

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 5

(.Раздел А -  задължи гел ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Математика 4 4 128

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 2 2 64

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Обию за раздел А 19 19 608

II.Раздел Ь -  избираеми учебни часове
1. Български език и литература 1 1 32

Информационни технологии 1 1 32

3. Английски език 1 1 32

Общо за раздел Б 3 3 96

Общо за раздел А + Ь 22 22 704

III.Раздел В -факултагнв ни учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел
22 22 704

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 ог Раздел „Училищен учебен план“ на 
Наредба № 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни м план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2*»• Час на класа 1 1 32



И. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона ш училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 н чл. 17 на Наредба ЛЬ 4 от 30.11.2015г за учебния план 
н Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмина, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности • Лека атлетика, съгласно чл 92, ал. I 
от ЗПУО, чл.14, ал. 3. т. 7 и at. 5 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план. Заповед № РД 
0911/15.ОП. 2016 г. на министъра на образованието и науката за opi шиниране и провеждане на сиоршн 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един чие седмично се провеждат в двора н 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по едни час час на класа съгласно чл. 92. at. 2 от ЗПУО. чл. 
14 , at. б от Наредба УЬ 4- 30.11.2015 за учебния план. Часът на класа сс включва в седмичното 
ра (санне на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за шггриотнчно възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. a  t. 2 от Наредба Л° 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са нредтаганн и избирани от учениците учебни ч .сове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предтожени 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/нлн най -  класно до
13.09.2019 година съгласно член !Н. at. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. но който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. at. 2 от Наредба.V?
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължава! по училищния учебен план, действаш през 
учебната година, ог която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА
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МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ ИА ОБЩЕСТВЕН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
П а

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна голина: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния лен: целодневна организация но чл.20 ал.1



Училищният учебен план е приет нз заседание на IТедагогичсския съвет - протокол № 11/ 03.09.2019i. 
съгласуван с с обществения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Па клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОИ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален етап 
Па клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

I учебен срок II учебен 
срок Обшо седмнпн

Учебни седмнпн 18 14 32
/ 2 3 4 5

(.Раздел А — задължмтел пи учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Немски език 2 2 64

2. Математика 3.5 3.5 112

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 1.5 1,5 48

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Общо за раздел А 20 20 640

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове
. Български език и литература 1.5 1.5 48

2. Математика 1.5 1.5 48

Общо за раздел Б 3 3 96

Общо за раздел А + Б 23 23 736

III.Раздел В -  факултатнв нн учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0
Общо га раздел А + раздел Б + В раздел 23 23 736

Часове ма основание член 14. ал. 3. т. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план** на 
Наредба № 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни и план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. 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 Ме 4 от 30. J 1.2015?. за учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -Лека атлетика, съгласно чл. ’>2, ал. 1 
от ЗПУО. 41.14. ал. 3. т. 7 и ал 5 от Наредба Ме 4/30.11.2013 за учебния план. Заповед Ме РД 
09/1/J5.08.2016г. на мнннетъра на образованието и науката за организиране и провеждане паспортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора н 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев*', извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ат. 2 от ЗПУО, чл. 
14 , ал. 6 от Наредба Ме 4 '30.11.2015 за учебния man. Часът на класа се включва в седмичното 
ра лсанне на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебнати 2019/2020 година, съгласно 
член 16. а,1 2 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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/илн най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

--. -А6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнат да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев", трал Варна съгласно член 19, a t  2 от Наредба Ме
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Липата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действащ през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от НаредбаМе4 /30.11.2015 
за учебния плам.
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Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН С

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
и б

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна организация по чл.20 ал.1



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №  11/ 03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора РД 07-1422/ 03.09.20|9г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в 116 клас и съдържа 
седмичния и годишния брои часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАС ОВЕ

Лй

Учебни предмети Начален етап 
Пб клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок II учебен 
срок ()бшо се 1МНПН

Учебни седмици 18 14 32
ч  / 2 3 4 5

(.Раздел А -  задължите.! нн учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Английски език 2 2 64

2. Математика 3.5 3.5 112

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 1,5 1.5 48

6 . Технологии и предприемаческо 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Обшо за раздел А 20 20 640

II.Раздел В-избираеми учебни часове
• Български език и литература 1,5 1,5 48

2. Математика 1,5 1.5 48

Общо за раздел В 3 3 96

Общо ш раздел А + В 23 23 736

Ill.Pauc.i В -  факултатнв ни учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел В + В раздел 23 23 736

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 ог 30 ноември 20 15 г. за учебни я план

1 Модул за осъществяване на спортни 1 1 32

дейност - Лека атлетика
2. Час на класа 1 1 32



II. 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 гиан 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от съшата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -Лека атлетика, съгласно чл. 92. ал. 1 
от ЗПУО. чл. 14. ал. 3. т. 7 и ал. 3 от Наредба .V? 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед ЛЬ РД 
0911/15.0Н.2016 г. на министъра на образованието н науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на 111 Основно училище Ангел Кънчев**, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмина включва и по един час час на кшса съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . ал. 6 от Наредба 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
ра тсание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не е задължително та 
учениците, освен ако пе са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член Iff. ал. 2 от Наредба №  4/30.11.20/5 ш учебния план.

. . .. •-_______ . -

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнат да
се обучава в III Основно училище .Ангел Кънчев**, трал Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба №  
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата прекъснати обучението си. продължават по училищния учебен план. действащ през 
учебната година от коя го обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба А?
4 /30.11.2015 ш учебния план.
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Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организация иа учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол Ле 11 / 03.09.2019г. 
съгласуван с с обществения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. н е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Ив клас и съдържа 
седмичния н годишния брои часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Л*

Учебни предмети Начален етап 
Ни клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок II учебен 
срок ( ) б н ю  се IMII1III

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 5

1.Раздел A -  тадължител нн учебни часове
и Български език и литература 7 7 224

2 Английки език 2 2 64

2. Математика 3,5 3.5 112

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 1.5 1.5 48

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Об шо за раздел А 20 20 640

11.Раздел Б -  избираеми учебни часове
• Български език и литература 1.5 1,5 48

2. Математика 1,5 1,5 48

Общо за раздел Ь 3 3 96

Общо ia раздел А + Ь 23 23 736

III.Раздел В -  факултетив нн учебни час ове
I.

Общо ta раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел К  + В раздел 23 23 736

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план” на
Наредба S t  4 от 30 ноември 20 15 т. за учебни м план

1 Модул за осъществяване на спортни 1 1 32

дейности -  Лека атлетика
2. Час на класа 1 1 32



II. 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 таи 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2, т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час ш организиране и провеждане на спортни дейности -  Лека атлетика, съгласно чл. V2, ал. I 
от ЗЛУО. 4.1.14. ал. 3. т 7 и ал. 5 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието н науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, но един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на 111 Основно училите „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмина включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от 31ТУО, чл. 
14 ̂  ал. 6 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния пит. Часът на класа се включва в седмичното 
ра л сан не на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал. 2 от Наредба Ms 4/30.11.20/5 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули н дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, ие е задължително за 
учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/ндн най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18. ал 2 от Наредба №  4/30J  1.2015 за учебния таи

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, трал Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредби Ms
4 /30.11.2015 за учебния шап.

7. Лицата, прекъснали обучението сн. продължават но училищния учебен план, действаш през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, аз. 3 от Наредба Ms
4 /30.11.20/5 за учебния таи.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА
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ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕНЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна голина: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
ОрганиlamiH на учебния ден: целодневна организация по чл.20 ал.1

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА ЗА
ДИРЕКТОР НА /// ОЬНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"..

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет * протокол №11/  03.09.2019г. 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 голина за учениците в Hr клас и съдържа 
седмичния и годишния брои часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАС ОВЕ

Л*

Учебни предмети Начален етап 
Пг клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

I учебен срок II учебен 
срок Обшо седмици

Учебни седмици 18 14 32

Ь 1 2 3 4 5

1.Раздел А -  задължитсл ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Английки език 2 2 64

2. Математика 3,5 3.5 112

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 1.5 1,5 48

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Общо за раздел А 20 20 640

ll.Pai.uM Ь -  щбнраемп учебни часове
• Български език и литература 1.5 1.5 48

2. Математика 1.5 1,5 48

Общо за раздел Б 3 3 96

Обшо *а раздел А + Б 23 23 736

III.Раздел В -  факулташв ни учебни час ове
I.

Обшо за раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В рамел 23 23 736

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 or Раздел „Училищен учебен план“ на 
Наредба Л* 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни я план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности -  Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Чакана за училищното и 
предучилищното образование , чл. 14. чл. 16 н чл. 17 на Наредба № 4 от 30. J 1.2015г. за учебния тон 
н Приложение към чл. 12, ал. 2, т. I от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете ПО физическо възпитание и спорт, сс включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -  Лека атлетика, съгласно чл. 92, ая. 1 
от ЗГ/УО, чл. 14, ат 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба №  4/30.I I .2015 за учебния план. Заповед ЛЬ РД 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане паспортни 
дейности. Не сс допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класи съгласно чл. 92. аз. 2 от ЗГ1УО. чл. 
14 ̂  at. 6 от Наредба ЛЬ 4/30.11.2015 за учебния таи. Часът на класа се включва в седмичното 
pi лсание на гимназията, провежда сс веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие ни класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. a  t. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 сн писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището н/или най -  късно до
13.09.2019 годи на съгласно член 18, ал 2 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния тан.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който с започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба №
4 /30.1 /. 2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през 
учебната година, oi която обучението продължава, съгласно член 19. ая. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния тан.
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ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СГЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищния! учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 03.09.2019г, 
съгласуван е е обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищния I учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Пд клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

-V i

Учебни предмети Начален етап 
Пл клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок
II учебен 

срок
Общо седмици

Учебни ссдмини 18 14 32
/ 2 3 4 5

I.Раздел А -  задължнгел ни учебни часове
и Български език и литература 7 7 224

Z Английски език 2 2 64

2. Математика 3,5 3,5 112

3. Околен свят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 1.5 1,5 48

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Общо за раздел А 20 20 640

II.Раздел Б -  щбнриемн учебни часове
• Български език и литература 1,5 1.5 48

2. Математика 1.5 1.5 48

Общо за раздел Б 3 3 96

Общо за раздел А + Б 23 23 736

Ш .Рамел В -  факудтатив ни учебни час ове
I.

Общо за рамел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 23 23 736

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 oi Раздел
Наредба J f t4 o i 30 ноември 20 15 г. за учебни

чндшцея учебен план** на 
и план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. 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?. за учебния пит 
и Приложение №1 към чл. 12, ат. 2, т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности Лека атлетика, съгласно чл. 92. ал. 1 
от ЗПУО. чл. 14. ат. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба УЬ 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед ЛЬ РД 
0911/15.08.20161. на министъра па образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за споргнн дейности, по едни час седмично се провеждат в двора н 
физкултурния салон на III Основно училище .Ангел Кънчев**, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебни седмшш включва и но един час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . ат. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 ш учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
ра лсание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетенгности. включително чрез ученическото самоуправление,

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. а / 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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/нли най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18. ал. 2 от Наредба У» 4/30.11.2015 за учебния пит.

—s ........ . _ ■
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище «Ангел Кънчев'*, град Варна съгласно член 19, ат. 2 от Наредба.
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действащ през 
учебна!а година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба.\е
4 /30.11.2015 за учебния план.
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Организация на учебния ден: целодневна организация по ЧЛ.20 ал.1



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 /03.09.20 Юг. 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Не клас и ,ъдържа 
седмичния и годишния брой часове но учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

. '■Ч

Учебни предмети Начален етан 
Пс клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок
11 учебен 

срок
Об т о  седмици

Учебни седминн 18 14 32
/ 2 3 4 5

I.Раздел А -  задължите.! нн учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224
2. Английски език 2 2 64
2. Математика 3.5 3,5 112
3. Околен сеят 1 1 32
4. Музика 2 2 64
5. Изобразително изкуство 1.5 1.5 48
6. Технологии и предприемачество 1 1 32
7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Общо за раздел А 20 20 640
II.Раздел Б-избираеми учебни часове

. Български език и литература 1,5 1,5 48
2. Математика 1.5 1,5 48

Общо за раздел Б 3 3 96
Общо ju раздел А + Б 23 23 736

1П.Раздел В — факултетив нн учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0
Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 23 23 736

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план** на 
Наредба Л* 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни и план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛШ1 БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование , чл. 14. чл. 16 и чл. 17 ма Наредба №  4 от 30.11.2015г. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпнтшше и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Лека атлетика, съгласно чл 92. ш. 1 
от ЗГГУО. 4.1.14. ал. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба Ah 4/30. И .2015 за учебния план. Заповед А? РД 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране н провеждане на спортни 
дейности. Ме се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище ..Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включна и по един час час на тиса съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14, ал. 6 от Наредба Ah 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
ра тсание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът па класи се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание н за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, ал 2 от Наредба АЬ 4/30. / 1.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани п избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 
иостъпванего на ученика в училището и/или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от На^дСш Ah 4/30.11.2015 за учебния таи.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. но който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба Ah
4 /30 11.2015 за учебния таи. 1

1. Лицата, прекъснали обучението си. продължават ПО училищния учебен план. действаш през 
учебната година, от която обучение го продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба Ah
4 /30.11.2015 за учебния план



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, i р. ВАРНА

даЬУТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА /// ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ..АНГЕЛ КЪНЧЕВ ".,

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
П ж

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВН АТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организации на учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на 11сдагогнческия съвет - протокол №11/  03.09.2019г, 
съгласувал е с обществения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07*1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Нж клас и съдържа 
седмичния и i одншния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Учебни предмети Начален етап
Пж клас

№ Седмичен брой часове Годишен брои 
часове

I учебен срок II учебен 
срок

Общо седмици

Учебни седмици 18 14 32
? 2 .Т 5

1.Раздел А -  зядьджитсл ни учебни часове
I. Български език и литература 7 7 224

2. Английски език 2 2 64

2. Математика 3,5 3,5 112

3. Околен сеят 1 1 32

4. Музика 2 2 64

5. Изобразително изкуство 1,5 1,5 48

6. Технологии и предприемачество 1 1 32

7. Физическо възпитание и спорт 2 2 64

Обшо за раздел А 20 20 640

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове
J . Български език и литература 1,5 1.5 48

1. Математика 1,5 1.5 48

Общо за раздел Б 3 3 96

Общо за раздел А + Б 23 23 736

IH.Paue.i В -  факултатнв нн учебни час ове
1.

Общо за раз тел В 0 0 0
Общо ia раздел А + раздел Б + В раздел 23 23 736

Часове па основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план4* на
Наредба Хе 4 от 30 ноември 20 15 г. »а учебни н план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности -  Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. 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 Ms 4 от 30.11.2015г. за учебния таи 
н Приложение Х»1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спориш дейности -Лека алетнка , съгласно чл. 12. ал. I 
от ЗПУО. чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба Х$ 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед №  РД 
0911/15.0Н.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане паспортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично сс провеждат н двора и 
физкултурния салон на 111 Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часово.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14 аз. 6 от Наредба ХЬ 4/30.11.2015 за учебния таи Часът на класа се включва в седмичното 
ра...исание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може ;ui сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния таи.

5. През >чебнзта 2019/2020 година нс са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. нс е задължително за 
учениците, освен ако нс са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член Hi. аз. 2 от Наредба № 4/30. J 1.2015 за учебния таи.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
сс обучава в 111 Основно училище ..Ангел Кънчев“, трал Варна съгласно член 19, аз. 2 от Наредба Л&
4 /30.11.2015 за учебния таи.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, действащ през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. аз. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 Ш учебния таи



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ 4, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА
ДИРЕКТОР ИЛ III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ "..

ОЛОВА

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ к о н д о в  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОКЩЕСТВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Ш а

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАН И Е ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организации на учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1! / 03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 години за учениците в 111а клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

L УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален сгап 
II 1а клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

I учебен срок 11 учебен 
срок Обшо седмици

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 5

_ 1.Раздел А -  задължи тел ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224
2. Немски език 3 3 96
3. Математика 3.5 3.5 112
4. Компютърно моделиране 1 1 32
5. Човекът и обществото 2 2 64
6. Човекът и природата 1 1 32
7. Музика 1/5 1,5 48
8. Изобразително изкуство 2 2 64
9. Технологии и лредлриемачество 1 1 32
10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 80

Общо за раздел А 24,5 24,5 784
II.Раздел Б — избираеми учебни часове

-Ч . Български език и литература 1,5 1,5 48
12. Математика 1 1 32

Обшо за раздел Б 2,5 2.5 80
Общо за раздел А + Ь 27 27 864

III. Раздел В -  факу.ттат и в ни учебни час овс
1.

Обшо за раздел В 0 0 0
Обшо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 864

Часове mi основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел
Наредба X* 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни

чилищен учебен нл .н*‘ на 
я план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 
предуч мощното образование. чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на НареОба ЛЬ 4 от 30.11.201$? за учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2 .т 1 от същата Нарелба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо вьзпитанне н спорт, се включва и по един 
учебен час та организиране н провеждане на спортни дейности -  Лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 
от ЗПУО, чя.14, ал. 3. т 7 и ал. 5 от Назоба №  4/30.11.2015 за учебния план. Запоеед ЛЬ ГД 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране н провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидени гс часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора н 
физкултурния салон на III Основно училище ..Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14^  аз. 6 от НареОба ЛЬ 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
ра лсанис на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентност и. включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, ал. 2 от НареОба № 4/30.11.2015 за учебния мин.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не с задължително за 
учениците, освен ако нс са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член J8, аз. 2 от НареОба ЛЬ 4/30.11.2015 за учебния план,

—
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава и III Основно училище ..Ангел Кънчев”. !рад Варна съгласно член 19. аз. 2 от НаредбаМ 
4 /30.11.20/5 за учебния план.

1. Лицата, прекъснали обучението си. продължават но училищния учебен план. действаш през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, аз. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ*, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛЛ НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР ПА III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ..АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОЬЩЕСТВ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Ш б

ЗА ОЬЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН ИА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна opi ани гацня но чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол Х<> 11 /03.09.2019г. 
съгласуван е е обществения съвет към училището-протокол № 7/ 03.09.2019г. н е утвърден със заповед 
на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019i.
Училищния t учебен план се прилага та учебната 2019/2020 година за учениците в 1116 клас и съдържа 
седмичния н годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОИ ПА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

S i

Учебни предмети Начален е ran 
II16 клас

Седмичен брой часове Годишен брои 
часове

1 учебен срок* II учебен 
срок

Общо седмици

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 5

I.Раздел А — задьлжнтсл ни учебни часове
J. Български език и литература 7 7 224
7 Английски език 3 3 96
3. Математика 3.5 3.5 112
4. Компютърно моделиране 1 1 32
5. Човекът и обществото 2 2 64
6. Човекът и природата 1 1 32
7. Музика 1.5 1.5 48
8. Изобразително изкуство 2 2 64
9. Технологии и предприемачество 1 1 32
10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 80

Общо за раздел А 24,5 24.5 784
И.Раздел Б -  и збнраемн учебни часове

-41. Български език и литература 1.5 1.5 48
12. Математика 1 1 32

Общо за раздел Б 2,5 2.5 80
Обню за раздел А + Б 27 27 864

III.Раздел В -  факултетни ни учебни чие ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0
Общо за ра здел А 4- раздел Б 4 В раздел 27 27 864

Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план*4 на 
Наредба .Ve 4 от 30 ноември 20 15 I. за учебни н план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ BE. IF/ККИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона so училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба Хе 4 от 30. J 1.2015а  ш учебния таи 
и Приложение №1 к ъ м  ч л . 12, ат. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка > чебна седмина освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час hi opi аннзнране и провеждане на спортни дейности -  Лека атлетика, съгласно чл. 92. ал. 1 
от 311УО. чл. 14. as. 3. т " и  ai. 5 от Наредба Х° 4/30.11.2015 за учебния план. 'Заповед Mb РД 
0911/15.08 20/6 г. на министъра на образонанисто и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидени!е часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на 111 Основно училище .Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмина включва и по едни час час на класа съгласно чл. 92, ач. 2 от ЗНУО, чл. 
14 ̂  аз. 6 от Наредба X? 4/30.11.2015 за учебния пшн Часът на класа се включва в седмичното 
р& и сан ис на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание н за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрет ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. аз. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния таи

5. През учебната 2019/2020 година не са предзаганн н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не е задълж»гтелно за 
учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/илн най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18, аз 2 от Наредба №  4 30.11.2015 за учебния таи.

6. Всеки ученик има право да завърши клиса по училищния учебен план. по който е започна.! да 
се обучава иШ Основно унилите ..Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19, аз. 2 от Наредба №  
4 /30.11.2015 за учебния план.

1. Липата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, действащ през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, аз. 3 от Наредба А?
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

'/  с'* -ч *

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА Ш ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН С

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
III в

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАН

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна организации но чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседшше на Педагогическия съвет - протокол № 11/03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 голина за учениците н Ши клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове но учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален етап 
!Ив клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

I учебен срок II учебен 
срок Обшо селмипи

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 5

1.Раздел А -  задължител нн учебни часове
г Български език и литература 7 7 224
2. Английски език 3 3 96
3. Математика 3.5 3.5 112
4. Компютърно моделиране 1 1 32
5. Човекът и обществото 2 2 64
6. Човекът и природата 1 1 32
7. Музика 1.5 1.5 48
8. Изобразително изкуство 2 2 64
9. Технологии и предприемачество 1 1 32
10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 80

Общо за раздел А 24.5 24,5 784
II.Раздел Б -  н збнраеми учебни часове

11. Български език и литература 1.5 1.5 48
12. Математика 1 1 32

Обшо ta раздел В 2,5 2,5 80
Общо за раздел А + Ь 27 27 864

III.Ри иел В -  факулта гнп hi учебни час овс
1.

Общо за раздел В 0 0 0
Общо за раздел А + раздел Б + В par им 27 27 864

Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 н чл. 14, ал. 6 oi Раздел > чнлншен учебен план4* на
Наредба .Vs 4 о т 30 ноември 20 15 Г. ia учебни я план

1.
Модул за осъществяване на спортни 1 1 32
дейности - Лека алетнка

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. ни Закони за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба.Vs 4 от 30.11.2015s за учебния там 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -  Лека атлетика, съгласно чл. 92. ал I 
от ЗПУО, чл. 14, ал. 3. т 7 и at. 5 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед №  РД 
0911/15 ОХ. 2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност но време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в -зора и 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и но един час час на к ласа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . ал. 6 от Наредба А? 4/30.11.20/5 за учебния план Часът на класа се включва в седмичното

тисание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възшпинис и за изграждане на граждански 
компетентности, включи гелно чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал. 2 от Нарежа Ар 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 н/или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18. ал. 2 от Наредба АЬ 4/30.11.2015 за учебния таи.

Всеки ученик има нрав*) да тавършн класа по училищния учебен план. по който е започна;! да 
се обучава в 111 Основно училище ..Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. ал 2 от Наредба Ms 
4 /30.11.2015 за учебния план.

1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план. действащ през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба Ms
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

III г
ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕНЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна организация по чл.20 ал.1

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛ/
ДИРЕКТОР ИЛ 111 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ к о н д о в  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН



Училищният учебен план е приет на заседание на Педал» ическия съвет - протокол №1 1 /  03.09.2019г. 
съ! ласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03,9.2019г. и е утвърден със заповед 
на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Шг клас н съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

X*

Учебни предмети Начален етап 
Н1г клас

Седмичен брой часове Годишен брон 
часове

1 учебен срок II учебен 
срок Общо ссдмнии

Учебни селмнин 18 14 32
/ 2 3 4

I.Раздел А -  задължите. 1 ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Английски език 3 3 96

3. Математика 3.5 3,5 112

4. Компютърно моделиране 1 1 32

5. Човекът и обществото 2 2 64

6. Човекът и природата 1 1 32

7. Музика 1.5 1.5 48

8. Июбразително изкуство 2 2 64

9. Технологии и лредприемачестно 1 1 32

10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 80

Общо га раздел А 24.5 24.5 784

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове
и . Български език и литература 1.5 1.5 48

12. Математика 1 1 32

Обшо за раздел Б 2.5 2.5 80

Общо ia раздел А  + Б 27 27 864

11 (.Раздел В -  факт лтатнв h i  учебни час ове
1.

Общо за рамел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 864

Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план" на 
Наредба .Vs 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни м план

1.
Модул за осъществяване паспортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

о Час на класа 1 1 32



II. 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 Ms 4 от 30.11.2015? за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, сс включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -Лека атлетика, съгласно чл. 92. a t  1 
от ЗПУО. чл.!4. ш  3, т. ~ и ая. 5 от Наредба As* 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед №  РД 
0911/15.ОК 2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортна!а дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните ча« ове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО, чл. 
14 , an. 6 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния п.шн. Часът на класа се включва в седмичното 
. ^писание на гимназията провежда сс веднъж седмично. Часът на класа сс използва за 
последователно развитие на класа за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал 2 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния план

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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
13.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба Ms 4 30.11.2015 за учебния план.

Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който с започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 ш учебния план.

7. Липата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, дейс1виш през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ai. 3 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 за учебния таи.



УТВЪРДИЛ М-1 
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НЛ III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"..

Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ к о н д о в  
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
III д

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна органи  запия по чл.20 ал.1



Училищния I учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №11/  03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училищеi о - про гокол №7/03.09.2019г. и е утвърден със заповед 
на директора -№ РД 07-1422 /03.09.2019г.
Училищния ! учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Н1д клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове но учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален етап 
1IU клас

Седмичен брой часове
Годишен брой 

чя«говс

1 учебен срок II учебен 
срок Общо седмици

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 5

I.Раздел А — задължите.! ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Английски език 3 3 96

3. Математика 3.5 3.5 112

4. Компютърно моделиране 1 1 32

5. Човекът и обществото 2 2 64

6. Човекът и природата 1 1 32

7. Музика 1.5 1.5 48

8. Изобразително изкуство 2 2 64

9. Технологии и предприемачество 1 1 32

10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 80

Общо за раздел А 24.5 24.5 784

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове
11. Български език и литература 1.5 1,5 48

12. Математика 1 1 32

Общо за раздел Б 2.5 2,5 80

Обшо за раздел А + Б 27 27 864

III.Раздел В -  факултатнв ни учебни час овс
1.

Общо за раздел В 0 0 0
Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 864

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14. ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 
Ниредба № 4 от 30 ноември 20 15 r. ta учебни и план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с 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 пит 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2. т. I от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва н по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -  Лека атлетика, съгласно чл. 92, ал 1 
от ЗПУО, 4.1.14, ал, 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба Afr 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед №  РД 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието н науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност но време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев**, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един чие час на класа съгласно чл. 92. at. 2 от ЗПУО, чл. 
14 , ач. 6 от Наредба А? 4/30.11.2015 за учебния таи. Часът на класа се включва в седмичното 
. .писание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и ш изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, at. 2 от Наредба Ms 4/30.11.2015 ш учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план, не с задължително за 
учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/илн най -  късно до
13.09.2019 година съг ласно член 18, ач. 2 от Наредба А« 4/30.11.2015 за учебния таи

Вески ученик има право да завърши класа но училищния учебен план, по който е заш чнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. at 2 от Наредба ЛЬ
4/30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действаш през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ач. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ о

МАРИО! 1ЕЛА НИ^рЛОВА
ДИРЕКТОР НА III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ м• •

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН 0

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
III е

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВН АТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАН

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвег - протокол 11 / 03.09.2019г, 
съгласуван е е обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците н Ше клас и съдържа 
седмичния и годишния брои часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

JSs

Учебни предмети Начален етап 
Н!с клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

I учебен срок П учебен 
срок Обшо сслмнпн

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 5

I.Раздел А -  зядължнтсл ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224
2. Английски език 3 3 96
3. Математика 3.5 3,5 112
4. Компютърно моделиране 1 1 32
5. Човекът и обществото 2 2 64
6. Човекът и природата 1 1 32
7. Музика 1,5 1,5 48
8. Изобразително изкуство 2 2 64
9. Технологии и предприемачество 1 1 32
10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2.5 80

Обшо за раздел А 24,5 24,5 784
II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

— п , Български език и литература 1,5 1,5 48
12. Математика 1 1 32

Общо за раздел Б 2,5 2,5 80
Общо за раздел А + Б 27 27 864

III.Раздел В -  факултети» ни учебни час ове
1.

Обшо за раздел В 0 0 0
Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 864

Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план44 на 
Наредба .Vs 4 от 30 ноември 20 15 i. ia учебни н план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетика

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14, чл. 16 н чл. 17 на Наредба № 4 от 30,11.2015г. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете но физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности -  Лека атлетика, съгласно чл, 92, ал. I 
от ЗПУО. чл. 14. ал. 3, т. ~ и ал, 5 от Наредба Л& 4/30.11.2015 та учебния план. Заповед № 1}Д  
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не сс допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по едни час седмично се провеждат в двор;» и 
физкултурния салон на III Основно училите „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО, чл 
Ц  , ал. 6 от Наредба Ms 4/30.11.20/5 ш учебния таи. Часът ни класа се включва в седмичното 
. шнеанне на 1имиазията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа сс използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ai. 2 от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния таи.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени п раздел В на училищния учебен план. не е задължително за 
учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преда 
постъпването на ученика в училището и/или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18, at. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния таи.

Вески ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава н 111 Основно училище „Ангел Кънчев“, фал Варна съгласно член 19. ал. 2 от НаредбаМ
4 /30.11.2015 за учебния таи

7. Липата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. an. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОС НОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА
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МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА П1 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ"..

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ Ш  ОЕ1ЦЕСТВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
III ж

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна голина: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна организации по чл.20 алЛ



Училишння1 учебен план е приет на заседание на 1 (сдагогнческия съвет - протокол №1 1 /  03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. и с утвърден със 
заповед ни директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Шж клас и съдържа 
седмичния и годишния брои часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален етап 
Шж клас

Седмичен брой чисове Годишен брой 
часове

1 учебен срок 11 учебен 
срок

Общо «чммнии

Учебни седмици 18 14 32
1 2 2 4 5

I.Раздел А -  задължите.! ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Английски език В 3 96

3. Математика 3/5 3,5 112

4. Компютърно моделиране 1 1 32

5. Човекът и обществото 2 2 64

6. Човекът и природата 1 1 32

7. Музика 1.5 1.5 48

8. Изобразително изкуство 2 2 64

9. Технологии и предприемачество 1 1 32

10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 80

Общо ia раз дел А 24.5 24,5 784

11.Раздел Б -  избириемн учебни часове
-  11. Български език и литература 1.5 1,5 48

12. Математика 1 1 32

Общо за раздел Б 2,5 2,5 80

Общо за раздел А + Б 27 27 864

111.Раздел В -  фнкултатнв ни учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0
Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 864

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 oi Раздел
Наредба № 4 от 30 ноември 20 15 г. «а учебни

чнлншен учебен план4* на 
и план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетка

1 1 32

24*ч Час на класа 1 1 32



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищния! учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба Mb4 от 30.11.2015г. за учебния план 
и Приложение J&1 към чл, 12. ая. 2, т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и но елин 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейност -  Лека атлетика, съгласно чл. 92. аз I 
от ЗПУО, чл. 14. ал. 3. т. 7 и at. 5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед Ms РД 
09Ц/15.0Н.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на 111 Основно училите ..Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка у чебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. аз. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . at. 6 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
. шисапме на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично вьзншание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. аз. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния шап.

5. През учебната 2019/2020 година не са предтагани н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. нс с задължително за 
учениците, освен ако нс са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпване!о на ученика н училището и/илм най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 1Н. аз. 2 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния шап.

Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава и III Основно училище ..Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. at. 2 от Наредба №  
4 /30.11.2015 за учебния шап.

7. Липата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действащ през
учебната голина, от която обучението продължава, съгласно член 19. аз. 3 от Наредба Ms
4 /30.11.2015 to учебния таи.
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У чебна година: 2019/2020

Ф орм а на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна организации но чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол Jfe 11 /  03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Шз клас н съдържа 
седмичния н годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН II ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

• №

Учебни предмети Начален етан 
П1з клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок II учебен 
срок Обшо седмици

Учебни седмици 18 14 32
/ 2 3 4 3

I.Раздел А -  задължи тел нн учебни часове
1. Български език и литература 7 7 224

2. Английски език 3 3 96

3. Математика 3.S 3.5 112

4. Компютърно моделиране 1 1 32

5. Човекът и обществото 2 2 64

6. Човекът и природата 1 1 32

7. Музика 1.5 1,5 48

8. Изобразително изкуство 2 2 64

9. Технологии и предприемачество 1 1 32

10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 80

Общо за раздел А 24.5 24.5 784

I(.Раздел Б -  избираеми учебни часове
II. Български език и литература 1.5 1,5 48

12. Математика 1 1 32

Обшо за раздел Б 2.5 2,5 80

Общо за раздел А + Б 27 27 864

III.Раздел В -  факултетив ни учебни час овс
1.

Общо за раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 864

Часове па основание член 14, ад. 3, г. 7 и чл. 14, ил. 6 от Раздел „Училищен учебен план44 на 
Нирслба JV# 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни н план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Лека атлетка

1 1 32

2. Час на класа 1 1 32



II. ПОЯС НИ ! КЛИП БЕЛЕЖКИ

1. Училшиннял учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба Хе 4 от 30.77.2015г. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете но физическо възпитание н спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейност -  Лека атлетика, съгласно чл. 92, ая. I 
от ЗПУО. чл. 14. ал. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба Xj 4/30.1J. 2015 за учебния план. Заповед Хе 1}Д  
091 //15.0N.20H> г. на министъра на образованието н науката за opi шиниране и провеждане на спортни 
дейности, Нс се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на 111 Основно училище „Ангел Кънчев", извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО, чл. 
14 , ач. (> от Наредба Хе 4.30.11.2015 ш учебния план. Часът на класа се включва в седмичното

зиисание на гимназията, провежда сс веднъж седмично. Часът на класа сс използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищния! учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, at 2 от Наредба Хе 4/30.11.20/5 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани ог учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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/нли най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план.

Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев**, град Варна съглисно член 19. ал. 2 от Наредба Хе
4/30.11.2015 за учебния план.

1. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, дейстьаш през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно ч.\ен 19. аз. 3 от Наредба Хе
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ш ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

IVa
ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

У чебна година: 2019/2020 

Ф орм а на обучение: дн евн а

Организация на учебния ден: целодневна opt a iu iiau iiii по чл.20 алЛ

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА
ДИРЕКТОР ИЛ III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ '.,

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол 11 /03.09.2019г, 
съгласуван е е обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора Лг» РД 07-1422 / 03.09.20Юг.
Училищния г учебен план сс прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IVu клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален етап 
IVa клас

Седмичен брой часове
Годишен брой 

часове

1 учебен срок II учебен 
срок

Обшо седмици

Учебни седмици 18 16 34
/ 2 Я 4 5

(.Раздел А -  !а.ть.1жнте.1  нн учебни часове
1. Български език и литература 7 7 238
2. Немски език 3 3 102
3. Математика 4 4 136
4. Компютърно моделиране 1 1 34
5. Човекът и обществото 1 1 34
6. Човекът и природата 2 2 68
7. Музика 1.5 1,5 51
8. Изобразително изкуство 1.5 1.5 51
9. Технологии и предприемачество 1 1 34
10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2.5 85

Обшо за раздел А 24.5 24.5 833
II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

_  II. Български език и литература 1 1 34
12. Математика 1,5 1,5 51

Обшо ia раздел Б 2,5 2.5 85
Общо ta раздел А + Б 27 27 918

III.Раздел В -  факултагнв пи учебни час овс
I.

Обшо ia раздел В 0 0 0
Общо ia раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 918

Часове на основание член 14, ал. 3* г. 7 и чл. 14. ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план** на 
Наредба X* 4 от 30 ноември 20 15 i . ia учебни я план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Мини футбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94. на Зикопи за училищното и 
предучилищното образование. чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на НаредбаМ V от 30.11.201Зг. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2, г. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по едни 
учебен час <а организиране и провеждане ни спортни дейности - Мннифутбол, 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 
09J 1/15.08.2016 г. на министъра на образованието н науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна па види спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат н двора и 
физкултурник салон на III Основно училище „Ангел Кънчев”, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по едни час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . ал. 6 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния таи. Часът на класа се включва в седмичното

.писание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие па класа, за патриотично възпитание и за изграждане ни граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може ла се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план

5. През учебната 2019/2020 голина не са преллшаин н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмет, 
модули н дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не е задължително за 
учениците, освен ако нс са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/илн най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член 18. аз. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище .Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. аз. 2 от Наредба А?
4 /30.11.2015 за учебния план.

1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план. действащ през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. аз. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ ( W
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА' '  * Л*

ДИРЕКТОР ПА III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ..АНГЕЛ КЪНЧЕВ '..

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ОЬЩЕСТВЕ.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
IV6

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна голина: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния лен: целодневна организация по чл.20 ал.1



Училищния I учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол N° 11 /03.09.2019г. 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол N° 7/03.09.2019г. и с утвърден със 
заповед на директора N° РД 07-1422 / 03.09.201 ̂ г.
Училищният у чебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IV6 клас и съдържа 
седмичния и юднишия брои часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН КРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАС ОВЕ

Л*

Учебни предмет Начален етан 
IV6 клас

Седмичен брой часове
Годишен брой 

часове

1 учебен срок II учебен 
срок Общо седмици

Учебни селмннн 18 16 34
/ : S 4 5

I.Раздел А -  задължите, i нн учебни часове
1. Български език и литература 7 7 238

2. Английски език 3 3 102

3. Математика 4 4 136

4. Компютърно моделиране 1 1 34

5. Човекът и обществото 1 1 34

6. Човекът и природата 2 2 68

7. Музика 1,5 1,5 51

8. Изобразително изкуство 1,5 1,5 51

9. Технологии и предприемачество 1 1 34

10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85

Общо ia раздел А 24.5 24,5 833

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове
- v  И. Български език и литература 1 1 34

12. Математика 1,5 1,5 51

Общо за раздел Б 2.5 2,5 85

Общо за раздел А 4* Б 27 27 918

III.Раздел В -  факул гатнв ни учебни час ове
1.

Общо зг раздел В 0 0 0
Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 918

Часове па основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел
Наредба .V® 4 от 30 ноември 20 15 i. ia учебни

чялищен учебен план*4 на 
н план

1.
Модул за осъществя вале на спортни 
дейности - Минифутбол

1 1 34

2. Чие на класа 1 1 34



II. ПОЯСНИТЕ.ШИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование , чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба Mb 4 от 30.11.2015г. за учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. г. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмина, освен часовете но физическо възпитание н спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране н провеждане на спортни дейности - Мини футбол, съгласно чл. 92. ал. I 
от ЗПУО, чл.14. ал. 3, т. 7 и ал 5 от Наредба Mb 4/30.11.2013 за учебния план. Заповед Mb РД 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за орг аннзнране и провеждане на спортни 
дейности. Нс се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидени 1с часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкулту рния салон на III Основно училище ..Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва н по едни час час на класа съгласно чл. 92. аз. 2 от ЗПУО, чл. 
14 . аз. 6 от Наредба Mb 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното

зпи сан и е на гимназията, провежда сс веднъж седмично. Часът иа класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищния! учебен план нс може да сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, аз. 2 от Наредби Mb 4/30.11.2015 за учебния таи.

5. През учебната 2019/2020 година не еа предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 предн 
постъпването на ученика в училището и/или най - късно до
13.09.2019 години съгласно член 18. аз 2 от Наредба Mb 4 30.11.2015 за учебния пзан.

Всскн ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище ..Ангел Кънчев'4, град Варна съгласно член 19, аз. 2 от Наредба Ns
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението сн, продължават по училищния учебен план. действащ през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба Ms
4 /30.11.2015 за учебния пзан.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

■ VJ S\
УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР ПА /// ОС ПОРНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ1

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ коцдов 
ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
IV b

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна голина: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организации на учебния ден: ц е л о д н ев н а  о р г а н и з а ц и я  по чл .20  алЛ



Училищният учебен шиш е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 /03.09.2019г. 
съгласуван е е обществения съвет към училището - протокол Ма 7/03.09.2019г, н с утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IVb клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

.V*

Учебни предмети Начален етап 
IVb клас

Седмичен брой часове
Годишен брой 

часове

1 у чебен срок II учебен 
срок

Общо седмици

Учебни седмици 18 16 34
/ 2 3 4 5

I.Раздел А -  тадължнтел нн учебни часове
1. Български език и литература 7 7 238

2. Английски език 3 3 102

3. Математика 4 4 136

4. Компютърно моделиране 1 1 34

5. Човекът и обществото 1 1 34

6. Човекът и природата 2 2 68

7. Музика 1,5 1.5 51

8. Изобразително изкуство 1,5 1.5 51

9. Технологии и предприемачество 1 1 34

10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85

Общо за раздел А 24.5 24.5 833

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

11- Български език и литература 1 1 34

12. Математика 1.5 1,5 51

Общо за раздел Б 2.5 2.5 85

Общо за раздел А + Б 27 27 918

III.Раздел В -  факултат нк ни учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0

Обшо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 918

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел
Наредба №  4 о т30 ноември 2015 г. за учебни

Училищен учебен план4* на 
я план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Минифутбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона ш училищното и 
предучилищното образование , чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.1 1. 2015г~ за учебния таи 
и Приложение №1 къмчл. 12. ал. 2. т. I от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час ш организиране и провеждане на спортни дейности - Мнннфутбол. съгласно чл. 92, ал. I 
от ЗПУО. чл. 14. ал. 2. т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30. И .2015 за учебния план. Заповед ХЬ РД 
0911/15. Off. 2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спориш 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училите „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО, чл. 
/4 . ал. 6 от Наредба М  4 30.1L 2015 за учебния таи. Часът на класа се включва в седмичното

зписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание н за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може ла се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал. 2 от Наредба №  4230, J 1.2015 за учебния таи.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните п{ едметн, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не с 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
13.09.2019 година съгласно тен 18. си. 2 от Наредба №  4 '30.11.2015 за учебния тон.

Всеки ученик има право да завърши класа но училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, i рад Варна съгласно член 19, ал. 2 от Наредба Xs
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по > чшгашняя учебен план. действаш през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба XЬ
4 /30.11.2015 за учебния таи.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ44, гр. ВАРНА

УТВЪРДИ
МАРИОНЕ-:
ДИРЕКТОР ИЛ III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ '.,

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН С

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
IVr

*А ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: целодневна о р га н и за ц и и  по чл.20 адЛ



Училищния! учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 /03.09.2019г, 
съгласуван е е обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилаг а за учебната 2019/2020 година за учениците в IVr клас н съдържа 
седмичния п годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален егап 
IVr клас

Седмичен брой часове Годншен брой 
часове

I учебен срок II учебен 
срок

Общо седмици

Учебни селмнни 18 16 34
/ 2 3 4 5

1.Раздел А -  задължите.! нн учебни часове
1. Български език и литература 7 7 238

2. Английски език 3 3 102

3. Математика 4 4 136

4. Компютърно моделиране 1 1 34

5. Човекът и обществото 1 1 34

6. Човекът и природата 2 2 68

7. Музика 1.5 1.5 51

8. Изобразително изкуство 1.5 1.5 51

9. Технологии и предприемачество 1 1 34

10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85

Общо та райе 1 А 24,5 24.5 833

Н.Рамсл Б — избираеми учебни часове
-  11. Български език и литература 1 1 34

12. Математика 1.5 1.5 51

Общо ia раздел Б 2,5 2,5 85

Общо за раздел А + Ь 27 27 918

Ш.Раздел В -  факултетни ни учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0
Обши за раздел А + раздел Б +■ В раздел 27 27 918

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план4* на 
Наредба Ле 4 от 30 ноември 20 15 i. за учебни и план

1.
Модул ча осъществяване на спориш 
дейности - Минифутбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. ‘>4. на Закона за училищното и 
предучилищното образование , чл. 14. чл. 16 н ял. 17 на Наредба № 4 от 30. J 1.201 5г. за учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмина. освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране н провеждане на спортни дейности - Минифутбол, съгласно чл. 92. ал. / 
от ЗПУО, чл. 14. ал. 3. m 7 и ап. 5 от Наредба Mb 4/30. 11.201$ за учебния план. Заповед Ms РД 
0911/15.08.20161 . на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спориш 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище .Ангел Кънчев**, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмина включва и по едни час чие на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО, чл. 
14 . ал. 6 от Наредба Mb 4/30./ / .2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното

зписание па гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентност, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал. 2 от Наредба Mb 4/30.11.2015 за учебния план.

5. 11рез учебната 2019/2020 година не са предлагани н избирани от учениците учебни часове от
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули н дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. нс с задължително за 
учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявленнт преди 
постъпването на ученика в училището и или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член IS, ап. 2 от Наредба МЬ 4/30.11 2015 за учебния таи.

Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в 111 Основно училище .Ангел Кънчев**, град Варна съгласно член 19. ап. 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния план.

1. Лицата, прекъснали обучението ся, продължават по училищния учебен план. действащ през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба Ме
4 /30.11.2015 за учебния п лан.



I ll О С Н О В Н О  У Ч И Л И Щ Е  „А Н ГЕЛ  К Ъ Н Ч Е В “ , гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР ИЛ III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИ КОЛАИ кондов /
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН/СЪ1

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
1Уд

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП
-“S.

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Органи запия на учебния ден: целодневна организация но чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приег на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11/03.09.2019г. 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и с утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищния I учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IV д клас и съдържа 
седмичния и годишния брои часове по учебните предмети.

L > ЧЕБНИ ПРЕДМЕ’1 II, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален етап 
1Уд клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок
11 учебен 

срок
()бшо седмици

Учебни седмнин 18 16 34

/ 2 3 4 5

(.Раздел А -  задължител ни учебни часове
1. Български език и литература 7 7 238

2. Английски език 3 3 102

3. Математика 4 4 136

4. Компютърно моделиране 1 1 34

5. Човекът и обществото 1 1 34

6. Човекът и природата 2 2 68

7. Музика 1,5 1.5 51

8. Изобразително изкуство 1,5 1.5 51

9. Технологии и предприемачество 1 1 34

10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 85

Общо за раздел Д 24.5 24.5 833

1 (.Раздел Б -  избираеми учебни часове
_ 11. Български език и литература 1 1 34

12. Математика 1,5 1.5 51

Общо за раздел Б 2,5 2,5 85

Общо за раздел А + Б 27 27 918

III.Раздел В -  факултатин нн учебни час ове
1.

Общо за раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 918

Часове иа основание член 14. ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план** на 
Наредба .Vs 4 о т 30 ноември 20 15 з. за учебни и план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Мини футбол

1 1 34

2. Час иа класа 1 1 34



II. 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. /1.2015г. за учебния таи 
и Приложение М*1 към чл. 12. аз. 2. т. 1 от същата Наредба

2. Всяка у чебна седмица, освен часовете но физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Минифузбол. съгласно чл. 92, at. 1 
от ЗПУО, чл. N. ат. 3. т 7 и at, 5 от Наредба Mb 3/30.11.2015 за учебния план. Заповед Ме РД 
0911/15.0S.2010 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане па спортни 
дейности. Ме се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище ..Ангел Кънчев'*, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и но един час час на класа съгласно чл. 92, са. 2 от VIVO. чл. 
N  , ат. 0 от Наредба Mb 4/30.11.2015 за учебник таи. Часът на класа се включва в седмичното

ши сан нс на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа сс използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, ал. 2 от НаредбаМ 4/30.11.20/5 за учебния план

5. През учебната 2019/2020 голина нс са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултвшвнн часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не е задължително за 
учениците, освен ако нс са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/или най -  късно до
13.09.2019 година съгласно член IS, ал. 2 от Наредба Mb 4/30.11.2015 за учебния план.

Вески ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в 111 Основно училище „Ангел Кънчев", град Варна съгласно член 19, ал. 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действащ през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ат. 3 от Наредба М§
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА
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НИКОЛАЙ кондов 
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
IVe

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Органи шини на учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11/03.09.2019г, 
съгласуван с с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищния I учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IVe клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмезн.

I* УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОИ ИЛ УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№

Учебни предмети Начален етап 
IVe клас

Седмичен брой часове Годни сн брой 
часове

1 учебен срок II учебен 
срок

Обшо седмици

Учебни седмици 18 16 54
/ 1т Щ 4 5

I.Раздел А -  задължите.! ми учебни часове
1. Български език и литература 7 7 238

1. Английски език 3 3 102

3. Математика 4 4 136

4. Компютърно моделиране 1 1 34

5. Човекът и обществото 1 1 34

6. Човекът и природата 2 2 68

7. Музика 1.5 1,5 51

8. Изобразително изкуство 1.5 1,5 51

9. Технологии и предприемзчество 1 1 34

10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2.5 85

Обшо за раздел А 24.5 24.5 833

II.Раздел Б -  (мбираемп учебни часове
Български език и литература 1 1 34

12. Математика 1,5 1.5 51

Обшо за раздел Б 2,5 2,5 85

()бщо за ра здел А + Б 27 27 918

III.Раздел В -  факултатив ни учебни час овс
1.

Обшо за раздел В 0 0 0

Обшо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 918

Часове на основание член 14. ад. 3, т. 7 и чл. 14. ял. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 
Наредба Jfi 4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни я план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности • Мипнфутбод

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училншмнят учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование, чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба Ns -4 от 30.11.2015г. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2, т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учсбна седмина, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Минифутбол, съгласно чл 92. ат. / 
от ЗГТУО, ч.1 14. а\. 3. m 7 и ал. 5 от Наредба Ns 4 30.1 I 2015 за учебния план. Заповед Ns РД 
09II/15.08.20/6 г. на министъра на образованието и науката та органитиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев**, извън останалите учебните часове.

3. Венка учебна седмица включва и по едни час час на класа съгласно чл. 92, an. 2 от 311УО, чл. 
14 . an. 6 от Наредба Ns 4/30.11.2015 за учебния таи. Часът на класа се включва в седмичното

зписанне на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16, ап. 2 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план. 5

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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/илн най -  късно до
13.09.2019 голина съгласно член IX. ап. 2 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния таи.

—\
Всеки ученик има право да завърши класа но училищния учебен план. но който е започнал да 

се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев*'. град Варна съгласно член 19, ап. 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 па учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението ен. продължават по училищния учебен план. действаш през
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ап 3 от НаредбаNj

4 /30.11.2015 за учебния план
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ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

НАЧАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организации на учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на I клани ичсския съвет - протокол № 11/03.09.2019г, 
съгласуван е е обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора N° РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 голина за учениците в ГУж клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОИ ПА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

X !

Учебни предмети Начален етап 
1Уж клас

Седмичен брой часове Годишен брои 
часове

I учебен срок II учебен 
срок Обшо седмици

Учебни седмици 18 16 34
1 2 2 4 5

I.Раздел А -м дълж нте .1  ннучебни часове
1. Български език и литература 7 7 238

2. Английски език 3 3 102

3. Математика 4 4 136

4. Компютърно моделиране 1 1 34

5. Човекът и обществото 1 1 34

6. Човекът и природата 2 2 68

7. Музика 1.5 1.5 51

8. Изобразително изкуство 1.5 1.5 51

9. Технологии и предприемачество 1 1 34

10. Физическо възпитание и спорт 2,5 2,5 85

Общо *а раздел А 24,5 24.5 833

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове
\ Z Български език и литература 1 1 34

12. Математика 1.5 1.5 51

Общо за раздел Б 2.5 2,5 85

Обшо за раздел А + Б 27 27 918

ПГРиздсл В -  фак> лтатнв ни учебни час онс
1.

Обшо за раздел В 0 0 0

Обшо за раздел А + рамел Б + В раздел 27 27 918

Часове на основание член 14. ал. 3. т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел „Училищен учебен план“ на 
Наредба Jft 4 oi 30 ноември 20 15 г. за учебни м план

I.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Минифутбод

1 1 34

2. Час ни класа 1 1 34



II. ПОЯСНИ'TUI НИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за учшищното и 
предучилищшнпо образование , чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на НареОба Mb 4 от 30.11.2015г. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12. аз. 2. т. I от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Минифутбол. съгласно чл. 92. ал. 1 
от ЗЛУО. чл. 14. ал. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед Mb РД 
0911/15.08.2016 г. на .министъра на образованието н науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Ме сс допуска промяна на вида спортната дейност но време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично сс провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев**, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмина включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗЛУО. чл. 
14 . ал. 6 от НареОба Mb 4/30.11.2015 за учебния нит. Часът на класа сс включва в седмичното

шисание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
член 16. ал 2 от Наредби Mb 4/30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не е задължително за 
ученици!е. освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището н/нли най -  късно до
13.09.20Ю голина съгласно член 18. а.ч. 2 от Наредба Mb 4/30.11.2015 за учебния план.

Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в 111 Основно училище „Ангел Кънчев", град Варна съгласно член 19, аг 2 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 ш учебния пит.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, действал! през
учебната голина, от която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 за учебния таи.
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Учебна голина: 2019/2020 
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Училищният учебен план е приет ни заседание на 11сдагогическмя съвет - протокол № 11/03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.20!9г. и с утвърден със 
заповед на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план сс прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в IVз клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН II ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

S i

Учебни предмети Начален стаи 
1У з клас

Седмичен брой часове Годишен брой 
часове

1 учебен срок 11 учебен 
срок Общо седмици

Учебни седмици 18 16 34
/ 2 3 4 3

I.Раздел А -  задължите.! ни >чсбнн часове
1. Български език и литература 7 7 238
2. Английски език 3 3 102
3. Математика 4 4 136
4. Компютърно моделиране 1 1 34
5. Човекът и обществото 1 1 34
6. Човекът и природата 2 2 68
7. Музика 1.5 1.5 51
8. Изобразително изкуство 1.5 1.5 51
9. Технологии и предприемзчество 1 1 34
10. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 85

Общо ta раздел А 24.5 24,5 833
II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

~  II. Български език и литература 1 1 34
12. Математика 1.5 1.5 51

Общо за раздел Б 2.5 2.5 85
Общо за раздел А + Б 27 27 918

III.Раздел В -  факл.тгашв ни учебни час ове
L

Общо за раздел В 0 0 0
Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 27 27 918

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 п чл. 14, ял. 6 <и Раздел „Училищен учебен план“ нн 
Наредба S i  4 от 30 ноември 20 15 г. за учебни я план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
де й иск* ги -Мин и футбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34



II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен илан е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 
предучилищното образование , чл. 14. чл. 16 н чл. 17 на Наредба М  4 от 30.1 /.2015г. за учебния таи 
и Приложение №) към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане ни спортни дейности - Мннифутбол, съгласно чл. 92. at. 1 
от ЗПУО. чл 14. ал. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба Ля 4 30. П .20/5 за учебния план. Заповед №  РД 
09 П /15.08.2016 г. ма министъра на образование го и науката за организиране и провеждане паспортни 
дейности. Ис сс допуска промяна на вида спортната дейност но време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по едни час седмично сс провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище „Ангел Кънчев", извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час па класа съгласно чл. 92. аз. 2 от ЗПУО, чл. 
14 , аз. б от Наредба Ля 4/30.11.2015 ш учебния таи. Часъг на класа се включва в седмичното

зписанис на гимназията, провежда сс веднъж седмично. Часът на класа сс използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и та изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
тен 16. ал. 2 от Наредба Ля 4/30.11.2015 за учебния тон

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули и дейности, предложеин 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 ю
13.09.2019 година съглисно член Hi. at. 2 от Наредба Ля 4/30.11.2015 за учебния план.

Всеки ученик има право да завърши класа ш> училищния учебен илан. но който с започнал да 
се обучава в 111 Основно училище „Ангел Кънчев**, 1рад Варна съгласно член 19, ал. 2 от Наредба Ля
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действащ през
учебната година, ог която обучението продължава, см ласно член 19. ал. 3 от Наредба Ля
4 /30.11.2015 за учебния таи.
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Училищния! учебен план с приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 /03.09.2019г. 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. и е утвърден със заповед 
на директора X“ РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищния] учебен план се прилага ш учебната 2019/2020 година за учениците в Va клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОИ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№
Учебни предмети

Прогимназиален етап 

Va клас

Седмичен брой часове 1 олншен 
брои часове

1 \ ч сос и срок II учебен 
срок Общо седмици

Учебни седмици 18 16 34
/ 2 J 4 5

I.Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език и литература 5 5 170
2. 1 (смски език 3.5 3.5 119
3. Маге мат нка 4 4 136
4. Информационни технологии 1 1 34

5. История и цивилизация 2 2 68
6. География и икономика 1*5 и 51
7. Човекът и природата 2.5 2,5 85
8. Музика 2 2 68
9. Изобразително изкуство 2 2 68

10. Тсхноло! ни и предприемаческо 1.5 1.5 51

11. Физическо възпитание и спор! 2.5 2.5 85

Общо за раздел А 27.5 27.5 935

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

I. Български език и литература I 1 34

2. Математика U 1.5 51

Общо ш раздел Б 2.5 2,5 85

Обши за раздел А + Б 30 30 1020

III. Раздел В -  факулта гинни учебни часове

1.

Общо i:i раздел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В ра здел 30 30 1020



Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал . 6 oi Раздел „ Училищен учебен
Наредба Ле 4 от 30 ноември 2015 г. та учебн ии план

план* на

1.
Мод> | за осъществяване на спортни 
дейности - Баскетбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94. на Закона ш училищното и 
предучилищното образование . чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба №  4 от 30.11.2015г. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12. ад. 2. r. 1 от същата Наредба.

Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92, at /  от 
ЗПУО, чл.14. ай 3. in " и ал. 5 от Наредби №  4/30. J 1.2015 за учебния план. Заповед Ns РЛ 
0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
1 (редвидени те часове за спортни дейности, по един час седмично сс провеждат в двора и физкултурния 
салон на III Основно училище „Ангел Кънчев*4, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. аз. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . ал. 6 от Наредба АЬ 4/30.11.2015 за учебния плам. Часът на класа сс включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа сс използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание н за пораждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план нс може .та се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
'6. ш. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план

5. През учебната 2019/2020 година са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 н? ученика 
в училището н/илн най -  късно до 13.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба Mb 4 30.11 2015 
за учебния таиW .
6. Вески ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който с започнал да 
се обучава в III Основно училище -Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. аз. 2 от Наредба.\е 
4 /30.11.2015 ш учебния таи.

7. Липата, прекъснали обучението сн. продължават по училищния учебен план. действаш през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба Хе
4 /30.11.2015 за учебния таи.



Ill ОС НОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА
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СЪГЛАСУВАЛ
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V6

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕНЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Оргашпация на учебния ден: целодневна организация по чл.20 ад. 1



Училищният учебен план е приет иа заседание на Псдш огнчеекмя съвсг - протокол № 11 / 03.09.2019г. 
съгласуван с с обществения съвет към училището - протокол № 7 /03.09.2019г. н е утвърден със заповед 
на директора № РД 07-1422 / 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага та учебната 2019/2020 голина за учениците в V6 клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

>5
Учебни предмети

11рог нмназиален стаи 

V6 клас

Седмичен брой часове Г одишен 
брой часове

I учебен срок
II учебен 

срок Общо селмзши

Учебни седмици 18 16 34
/ 2 S 4 5

(.Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език и литература 5 5 170
2. Английски език 3.5 3.5 119

3. Математика 4 4 136
4. Информационни технологии I ! 34
5. История и цивилизация 2 2 68
6. География и икономика 1.5 1.5 51
7. Човекът и природата 2.5 2.5 85
8. Музика 2 2 68
9. Изобразят едно изкуство 2 2 68

10. Технологии и преди риемачество 1.5 1.5 51
11. Физическо възпитание и спорт 2.5 2.5 85

Общо ш раздел А 27.5 27,5 935

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

I. Български език и ли геран ра I 1 34

2. Математика 1.5 1.5 51

Общо за раздел Б 2.5 2.5 85

Обшо га раисл А + Б 30 30 1020

III.Раздел В -  факултативни учебничасове

1.

Общо га раздел В 0 0 0

Общо га par.гел А + раздел Б + В раздел 30 30 1020



Часове на основание член 14. ал. 3, г. 7 н чл. 14, ал . 6 от Раздел Училищен учебен
Наредба .V® 4 от 30 ноември 2015 г. за учебн н я  план

план** на

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Баскетбол

1 X 34

2. Час на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИ ГКЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Учшшшння| учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба Мя 4 от 30.11.2015?. ш учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12. ад. 2, r. 1 от същата Наредба.

Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92, at. 1 от 
1ПУО, чл.14 ал. 3. т. 7 и ai. 5 от Наредба А2> 4/30.11 2015 за учебния план. Jammed № РД 
0911/15.00.2016 г. на министъра на образованието н науката :за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Пс се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
11редвнденнте часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора н физкултурния 
салон на 111 Основно училище „Ангел Кънчев”, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва н по един час час на класа съгласно чл 92. ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14 , ал. 6 от Наредба Ai? 4 30.11.2015 за учебния тип Часът ни класа се включва в седмичното 
разписание на (имназията. провежда сс веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание н за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. У чил мишият учебен план не може да сс променя през учебна ги 2019/2020 година, съгласно член 
ал 2 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния таи.

5. През учебната 2019/2020 година са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 ний -  късно до 13.09.2019 година съгласно член IS, ал. 2 от Наредба № 4/ЗР. 11.2015 
за учебния таи
6. Вески ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в 111 Основно училище „Ангел Кънчев”, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба А» 
4 /30.11 2015 за учебния таи.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действащ през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. at. 3 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 за учебния план.
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ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Органи iuiiitH на учебния ден: целодневна организация по чл.20 ал.1
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СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДА ТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН С

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН



Училищния! учебен план е приет на заседание на Педагогическия сьвет - протокол № 11 /03.o9.2019г. 
съгласуван с е обществения съвет към \ чнлишею - протокол № 7 /03.09.2019г. и е утвърден със заповед 
на директора Jfc РД 07-1422/ 03.09,201*9г.
Училищния] учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Vb клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмет.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

л*
Учебни предмет

Прогимназиален етап 

Vb клас

Седмичен брой часове
Годишен 

брой часове

1 учебен срок
II учебен 

срок Общо седмици

Учебни седмици 18 16 34

/ 2 3 4 5

1.Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език н литература 5 5 170

2. Английски език 3.5 3.5 119

3. Математика 4 4 136

4. Информационни технологии 1 1 34

5. История м цивилизация 2 2 68

6. География н икономика 1,5 1.5 51

7. Човекът и природата 2,5 2.5 85

8. Музика 2 2 68

9. 1 Ьобразител но изку ство 2 2 68

10. Гсхнологии и иредпрнемачестно 1.5 1,5 51

11. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 85

Общо ju раздел А 27,5 27,5 935

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

1. Български език и литература 1 1 34

2. Математика 1.5 1.5 51

Общо за раздел Б 2.5 2,5 85

Общо за раздел А + Б 30 30 1020

111.Раздел В -  факултативни учебннчасове

1.

Общо ia раздел В 0 0 0

Общо за раздел А -4* раздел Ь + В раздел 30 30 1020



Часове на основание член 14. ал. 3, т. 7 и чл. 14, ал . 6 01  Разлел „ Училищен учебен
Наредба Я к  4 от 30 ноември 2015 г. за учебн ин план

план“ на

1.
Модул m осъществяване на спортни 
дейности - Баскетбол

1 1 34

2. Час на класи 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училишнияг учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Ни ре Опи М  4 от 30.11.2015г. за учебния план 
и Приложение .NV1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

1 . Всяка > чебна седмина, освен часовете но физическо възпитание и спорт, се включва и по един
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от 
31IУО, чл 14. ш. 3. т 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед Л? РД 
0911/15.ОП.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане ни спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната деЙноо по време на учебната година. 
Предвидените часове за спорт ни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и физкуд гурння 
салон на 111 Основно училище „Ангел Кънчев“, тпвън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ад 2 от ЗПУО, чл. 
14 , ал. 6 от Наредба ЛЬ 4/30.11.20/5 за учебния план. Часът на к.шса се включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа сс използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за ииражданс на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училнщният учебен план не може да сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
j, ал. 2 от Наредба №  4 30.11.2015 ш учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година са предлагани и избирани in учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмет, модули 
и дейности, предложени н 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 13.09.2019 година съгласно член 1Н. ал. 2 от 11аредба№ 4/30.11.2015 
за учебния план.
6. Вески ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев”, град Варна съгласно чаен 19. in. 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния m att

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават но училищния учебен план. дене i ваш през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. at. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния план.
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ЗА ОЬЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ
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Учебна голина: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Органи шини на учебния ден: целодневна организация по чл.20 алЛ



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №11 /03.09.2019г, 
съгласуван с с обществения съвет към училището - протокол J&7/03.09.2019г. и е утвърден със 
заповед на директора Лге РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Vr клас и съдържа 
седмичния н годишния брой часове по учебните предмети.

1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Л*
Учебни предметII

llpoi iiMHHnia.ieii стан 

Vr клас

Седмичен брои часове
Годишен 

брои часове

1 учебен срок
II учебен 

срок
Общо
седмици

Учебни седмици 18 16 34
/ 2 3 4 5

I.Раздел Л -  задължителни учебни часове

1. Български език и литература 5 5 170

2. Английски език 3.5 3.5 119

3. Математика 4 4 136

4. Информационни технологии I 1 34

5. История и цивилизация "лX 2 68

6. География и икономика 1.5 1.5 51

7. Човекъ! и природата 2.5 2,5 85

8. Музика 2 2 68

9. Изобразително изкуство 2 2 68

10. Технологии и прсдприемачество 1.5 U 51

11. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 85

Обшо за раздел А 27,5 27,5 935

П.Раздел Б -  избираеми учебни часове

1. Български език и литерату ра 1 1 34

2. Математика 1,5 1.5 51

Обшо за раздел Б 2,5 2,5 85

Обшо за раздел А Т Б 30 30 1020

III.Раздел В -  факултативни учебинчасове

1. Математика 0 0 0

Обшо за раздел В 0 0 0

Обшо за раздел А + раздел Б + В раздел 30 30 1020



Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 и чл. 14, ал . 6 от Раздел „ Училищен учебен
Нарслба .V- 4 от 30 ноември 2015 г. ia учебн ни план

план“ па

1.
Модул та осъществяване на спортни 
дейности -  Баскетбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона за училищното и 
предучилищното образование . чл. I4. чл. 16 и чл. 17 на Наредба .VЬ 4 от 30.11.2015г. за учебния план 
и Приложение Ку1 към чл. 12. an. 2, т. I от сьшата Наредба.

Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час та органи транс и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92. ал. I от 
ЗПУО. чл. 14, а> 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба №  4'30.1 /.2015 та учебния план. Заповед №  РД 
0911/15.08.2016 г. на министъра ни образованието и науката та организиране и провеждане на 
спориш дейности. Нс се допуска промяна на вида спортнаia дейност но време на учебната година. 
Предвидените часове *а спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и 
физкултурния салон на III Основно училище ..Ангел Кънчев", извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . a I 6 от Наредба №  4/30. / / .2015 за учебния шап. Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и та изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно 
16. ал. 2 от Наредба А? 4/30.11.2015 за учебния шап

5. През учебната 2019/2020 години са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, 
модули н дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не с задължително та 
учениците, освен ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди 
постъпването на ученика в училището и/нли най — късно до 13.09.2019 година съгласно член 18. ал 2 
от Наредба А» 4/30.11.2015 за учебния таи
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в 111 Основно училище „Ангел Кънчев“, г рад Варна съгласно член 19. ал 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния таи.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действаш през 
учебната година, o r които обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба Де
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

V

УТВЪРДИЛ 1
МАРИОНПЛА
ДИРЕКТОР H i III ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДС ЕДА ТЕЛ НА ОЪЩЕС Т ВЕН С

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за У д

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: целодневна организация по чл.20 аз. 1



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол Ху II / 03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол X® 7/03.09.2019г. и е утвърден със заповед 
на директори Хи РД 07-1422/ 03.09Л019г.
Училищният учебен план сс прилага та учебната 2019/2020 година за учениците в Уд клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове но учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№
Учебни прел vie гн

Прогимназиален cian 
Уд клас

Седмичен брой часове
Годишен 

брой часове

1 учебен срок
II учебен 

срок Общо седмици

Учебни седмици 18 16 34
/ 2 2 4 5

I.Раздел А -  талължн телим учебни часове

1. Български език н литература 5 5 170

2. Английски език 3.5 3,5 119

3. Математика 4 4 136

4. Информационни гехнолот ни 1 1 34

5. История и цивилизация 2 2 68

6. География и икономики 1,5 1.5 51

7. Човекът н природата Z5 2,5 85

8. Музика 2 2 68

9. Изобразително изкуство 2 2 68

10. Гсхнодопш и преди рием а чество U 1.5 51

11. Фи шчсско възпитание и спорт 2.5 2,5 85

Общо за раздел А 27,5 27,5 335

И.Раздсл Ь -  н тбнраемн учебни часове

1. Български език и литература I 1 34

2. Математика 1.5 1Д 51

Общо {а раздел Б 2,5 2,5 85

Общо ta раздел А + Б 30 30 1020

III. Раздел В -  факултативни учебни часове

1.

Общо та раздел В 0 0 0

Общо та раздел А + раздел Б + В раздел 30 30 1020



Часове па основание член 14. ал. 3. т. 7 н чл. 14, ал . 6 от Раздел „ Училищен учебен
Наредби Л* 4 от 30 ноември 2015 i . за учебн на план

план“ на

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Баскетбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

I. Училищния! учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона ш училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба No 4 от 30.11.2015г. за учебния таи 
н Приложение Jfctl кьм чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

Всяка учебна седмици, освен часовете но физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от 
ЗПУО, 4.1.14. ач 3. т 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2013 за учебния план. Заповед № РД 
0911/I5.0S.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждаме на спортни 
дейности. Не ес допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часово за спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и физкултурния 
салон на 111 Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час па класа съгласно чл. 92. at. 2 от ЗПУО, чл. 
14 . ал. (> от Наредба Л» 4/30.11.2015 за учебник таи. Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може .ш се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
'■'Л ал. 2 от Наредба Л? 4. 30.11.2015 ш учебник таи.

5. През учебната 2019/2020 година са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, модули 
и дейнос ги, предложени в раздел В на училищния учебен план. нс е задължително за учениците, освен 
ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на шшлення преди постъпването на ученика 
в училището и/или най -  късно до 13.09J2019 година съгласно член IN. ал. 2 от Наредба №  4 20. I 1.2015 
за учебния таи.
6. Всеки ученик има право да завърши класа но училищния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в 111 Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. си. 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебник таи.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, действащ през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. as. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебник таи.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР ПА Ш ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ '..

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Ve

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Органи шини на учебния ден: целодневна организация по чл.20 ал.1



Училищния! \ чсбен план е прием на заседание ма Педагогическия cuter - протокол № 11 03.09.2019г. 
съгласувам е с обществения съвет към училището - протокол № 7 /03.09.2019г. и еутвърден със заповед 
на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага та учебната 2019/2020 година за учениците в Ve клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№
Учебни предмети

Прогнмнашилен етап 

Ve клас

Седмичен брой часове Годишен 
брои часове

1 учебен срок 11 учсбен 
срок Общо седмици

Учебни седмици IN 16 34
/ 2 3 4 5

I.Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език н литература 5 5 170

2. Английски език 3.5 3.5 119

3. Математика 4 4 136

4. И нф< фмационни технологии 1 I 34

5. История и цивилизация 2 2 68

6. География и икономика 1,5 1.5 51

7. Човекът и природата 2.5 2,5 85

8. Музика 2 2 68

9. Изобразително изку ство 2 2 68

10. Технологии и предприемачо: гъо 1JS 1.5 51

11. Физическо възпитание и спорт 2.5 2,5 85

Общо ia раздел А 27,5 27,5 935

1 (.Раздел Б -  избираеми учебни часове

1. Вългирски език и литература 1 1 34

2. Математика 1.5 1.5 51

Общо »а раздел Б 2,5 2,5 85

Общо за раздел А + Б 30 30 1020

II(.Раздел В -  факултативни учебничасове

1.

Общо за раззел В 0 0 0

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 30 30 1020



Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 н чл. 14, ал . 6 от Раздел „ Училищен учебен план“ на
Наредба 4 от 30 ноември 2015 i . за учебн им план

1.
Модул за осъществяване на спориш 
дейност - Баскетбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

I. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 
предучилищнопю образование . чл. 14. чл. 16 н чл, 17 ни Наредба №  4 от 30. 11.2015г. за учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12, шь 2, т. 1 от същата Парело а.

Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание н спорт, се включва и по един 
учебен час за opi цитиране н провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 42, ал. 1 от 
ЗПУО, чл 14. at. 3 т. ~ и ил. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 та учебния план. Заповед Мя РД 
091UI5.0H.2016 г. на министъра на образованието и науката *а организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на пила спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидени тс часове за спорт ни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и физкултурния 
салон на 111 Основно училите .Ангел Кънчев**, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал 2 от ЗПУО, чл, 
14 . ал. б от Наредба Дв 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание н за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрет ученическото самоуправление.

4. Училищния I учебен план не може ;ui се променя през учебната 2019/2020 голина, съгласно член 
ал. 2 от Наредба Дз 4/30 11.2015 ш учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година са предлагани н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 па ученика 
в училището и/ или най—късно до 13,09.2019 година съгласно член Hi. at. 2 от Наредба Дз 4/30.11.2015 
за учебния таи.
6. Всеки ученик нма право да завърши класа по училищния учебен план. по който с гапочнал да 
се обучава в 111 Основно училище .Ангел Кънчев’*, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба Ms
4 /30.11.2015 ta учебния таи. 1

1. Лицата, прекъснали обучението си, продължават но училищния учебен план, действащ през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ал. 3 от Наредба Дз
4 /30.11.2015 за учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ I I H
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА /// 0 ( ПОЙНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ1.,

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V ia

ЗА ОЬЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАН

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

О рганиsamiH на учебния ден: полудневна организация - по чл. 16 ал.2 -  преди обяд



Училищния I учебен план е прие! на заседание на Педагогическия съвет - протокол М» 11 /04.09.2018г. 
съгласуван с с общее i вения съвет към училището - протокол № 7 /03.09.2019г. и с утвърден със заповед 
на директора № РД 07- 1422/03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Via клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№
Учебни предмет

Прогимназиален етап 

Via клас

Седмичен брой часове
Годишен 

брои часове

1 учебен срок
II учебен 

срок Общо седмици

Учебни седмици 18 16 34

/ 2 3 4 5

I.Раздел А -  задължи кмнн учебни часове

1. Български език и литература 5 5 170

2. Немски език -  1 ip. 
Английски език -  II jp.

3,5 3.5 119

3. Математика 4 4 136

4. Информационни технологии 1 1 34

5. Исгорня и цивилизация 2 2 68

6. География и икономика 1.5 1*5 51

7. Човекът и природата 2 J 2,5 85

8. Музика 2 2 68

9. Изобрази гелно изкуство 2 2 68

10. Технологии и предприемачсство 1.5 1*5 51

11. Физическо възпитание и спорг 2.5 Z5 85

Общо ia раздел А 27,5 27,5 935

П.Раздел Б -  избираеми учебни часове

1. Български език и литература 1 1 34

2. Математика 1,5 1.5 51

Общо (а раздел Б 2,5 2.5 85

Общо за раздел А + Б 30 30 1020

III. Раздел В -  факултативни учебни часове

1 За парите и другите важни неща 1 1 34

2. Математика 1 1 34

Общо за раздел В 2 2 68



Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 32 32 1088

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ял . 6 от Раздел „
Наредба .Vs 4 от 30 ноември 2 015 I. »а учебн

Училищен учебен план** на 
пя план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Баскетбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училнщшип учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закопа за училищното и 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 аа Наредба М  4 от 30.11.2015г. за учебния план
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. i. I от същата Наредба.

"

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и но един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92. ал. 1 от 
311УО, чл. 14, ш. 3. т. 7 и ал. 5 от Наредба ЛЬ 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед №  РД 
0911/15MS. 2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейност и. но един час седмично се провеждат в двора и физкултурния 
салон на 111 Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

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 MJ 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа сс включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

Училищният учебен план не може да сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
лб, ал. 2 от Наредба 4/30.11.2015 за учебния там.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 шявления прели постъпването на ученика 
в училището и/или най -  късно до 13.09.2019 година съгласно член 18. а?. 2 от Наредби №  4/30.11.2015 
за учебния таи.
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по който е започнат да 
се обучава в 111 Основно училище „Ангел Кънчев*', град Варна съгласно член 19, ат. 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 зи учебния шап.

7. Лицата, прекъснати обучението си. продължават по училищния учебен план, действащ през 
учебната голина oi която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 за учебния таи



II! ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР НА /// ОСНОЩЮ УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ КОНДОВ 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН с№ .

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI6

\ \  ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 -  преди обяд



Учил ниши in учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол .Ny 11 /03.09.2019г. 
съгласуван с с обществения съвет към училището - протокол .Y« 7/03.09.2019г. и е утвърден със заповед 
на директори XL* ГД 07- 142Ь  03.09.2019г.
Училищният учебен план се прнлши та учебна ia 2019/2020 година за учениците в V16 клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмепз.

I. УЧЕБШ1 ПРЕДМЕТИ.СЕДМИЧЕН II ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
II.

JYs
Учебни предмет

Прогимназиален стан 

VI6 клас

Седмичен брой часове
Годишен 

брой чисове

1 у чобен срок
II учебен 

срок Общо седмиин

Учебни седмици 18 16 34
^  / 2 I 4 5

1.Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език н литература 5 5 170

2. Английски език 3.5 3.5 119

3. Математика 4 4 136

4. Информационни технологии 1 1 34

5. История и цивилизация 2 2 68

6. 1 софлфия и икономика 1.5 1.5 51

7. Човекът и природата 2.5 2,5 85

8. Музика 2 2 68

9. Изобразително изкуство 2 2 68

10. Технологии и иредприемачеетво 1.5 1.5 51

11. Физическо възпитание и спорт Z5 2.5 85

Общо iu раздел А 273 27,5 935

И.Раздел Б -  избираеми учебни часове

I. Български език и литература 1 1 34

2. Матсмат нка 1.5 1.5 51

Общо ia раздел Б 2,5 2,5 85

Обши за раздел А + Б 30 30 1020

III.Раздел В -  факулта i нвии учебни часове

1 За парите и другите важни неща 1 1 34

2 Математика 1 1 34

Общо за раздел В 2 2 68

Общо ia раздел А + раздел Б + В раздел 32 32 1088



Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал . 6 oi Раздел „ Училищен учебен
Наредба .V» 4 от 30 ноември 2 015 i. w учебн нл план

план“ на

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Баскетбол

1 1 34

2. Чие на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

I. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учшищнато и 
предучил ищиото образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба Mi 4 от 30Л.2О15г. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

А Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час та организиране и провеждане на спортни дейност - Баскетбол, съгласно чл. 92. ал. 1 от 
ЗПУО, чл /4. at. 3. т. 7 и аз. 5 от Наредба Aft 4/30. J 1.2015 за учебния план. Заповед Ат РД 
0911/15 0Н.2016 г. на министъра на образованието н науката организиране и провеждане ни спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
11редвндсннте часове за спортни дейности, но един час седмично се провеждат в двора и физкултурния 
салон на III Основно училище ..Ангел Кънчев”, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва н по един час час на тиса съгласно чл. 92. аз. 2 от ЗПУО. чл. 
14 , аз. 6 от Наредба А» 4 30.11.2015 за учебния план, Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпигшшс н за шграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищния 1 учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, с м . 1асно член 
[6, аз. 2 от Наредба. \ft 4 30.11.2015 за учебния там.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани н избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен шиш. Изучаването на учебните предмети, модули 
и дейности, предложени и раздел В на училищния учебен план. не е задължително за учениците, освен 
ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване па заявления преди постъпването на ученика 
в училището и/или най късно до 13.09.2019 година съгласно чяен lH.ai.2om Наредба № I '30.11.2015 
за учебния план.
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да 
се обучава в III Основно училищеАнгел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Ниредба№
4 /30.11.2015 за учебния тан. 1

1. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действащ през 
учебната година, оз която обучението продължава, съгласно член 19. ал. 3 от Наредба Aft
4 /30. / 1.2015 за учебния тан.



II! ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ*, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОННЛА

ДИРЕКТОР НА 111 ( К ’ПОРНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ",,

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V Ib

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАН

Учебна голина: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Органи запия на учебния ден: полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 -  преди обяд



Училищния I учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11/03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвег към училището - протокол № 7 03.09.2019г. и е > твърдей със заповед 
на директора № РД 07- 1422/03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага <а учебната 2019/2020 голина за учениците в V1b клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.
I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Л-
Учебни предмет»!

11 poi нмна шилен етан 

У1в клас

Седмичен брои часове Годишен 
брои часове

1 учебен срок
11 учебен 

срок Общо ссдмини

Учебни седмици 18 16 34

/ 2 S 4 5

1.Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език и литература 5 5 170

2. Английски език 3.5 3,5 119

3. Математика 4 4 136

4. Информационни технологии 1 1 34

5. История и цивилизация 2 2 68

6. Гсшрафия и икономика 1.5 1.5 51
7. Човекът и природата 25 2.5 85

8. Музика 2 2 68

9. И зобра зн тел» ю изкуство 2 2 68

10. Технологии и иредприемачество 1*5 1*5 51

И . Физическо възпитание и спорт 2 5 25 85

Общо за раздел А 27,5 27,5 935

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

1. Български език н литература 1 1 34

2. Математика 1.5 1.5 51

Общ» за раздел Ь 2,5 2,5 85

Общо за раздел А + Б 30 30 1020

III.Раздел В -  факу лтативни учебннчасовс

1 За парите и другите важни неща 1 1 34

2 Математика 1 1 34

Общо за раздел В 2 2 68

Общо за раздел Л + раздел Б + В раздел 32 32 1088



Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 н чл. 14, ал . 6 от Раздел .. Училищен учебен план“ на
Mapc.ioa .Vs 4 от 30 ноември 2 015 г. ia учебн пн план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Баскетбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

к Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закони за училищното и 
предучилищното обраюшние , чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба №  4 от 30.11.2015г. за учебния план 
и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по едни 
^чебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от 
ЗПУО, чл.14, ал. 3. т. 7 и ал 5 от Наредба А» 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Ms РД 
0911/15.082016 г на министъра на образованието и науката ш организиране н провеждане на спортни 
дейности. Пс се допуска промяна на внда спортната дейност но време на учебната година. 
Предвидени гс часове за спортни дейности, но един час седмично се провеждат в двора и фн чкул i урния 
салон на 111 Основно училшцс „Ангел Кънчев”, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час чие на класи съгласно чл. 92. ал. 2 от ЗПУО, чл. 
14 . ач. 6 от Наредба А? 4 30.11.2015 ла учебния таи. Часът на класа сс включва в седмичното 
разписание ни шмпазнята, провежда се веднъж седмично. Чаеът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, ш патриотично възпитание н *а изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Учи.минния I \ чебен план не може да сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
16. at. 2 от Нарсоба №  4 30.11.2015 за учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни ‘асове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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/нли най -  късно до 13.09.2019 година съгласно член IS. at 2 от Наредба Ms 4/30.11.2015 
за учебния план.
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училншния учебен план. по който е започнал да 
се обучава в III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба Ме
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училншния учебен план, действаш през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, ач. 3 от Наредба Mb
4 /30.11.2015 ш учебния таи.
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ДИРЕКТОР НА 111 <)( ТЮ1ШО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ'4

Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

•'Л

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов
ИРЕДС 'ЕДА ТЕЛ НА ОБЩЕС 7 ЪЕН С Ъ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VIi

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАН

Учебна година: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Органи шини па учебния ден: полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 -  прели обяд



Училищният учебен план с приет на заседание нн Педагогическия съвет - протокол № 11 / 03.09.2019г. 
см ласуван е с общссгпсния съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. и е утвърден със заповед 
на директора № РД 07-1422/ 03.09.201 Уг.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година та учениците в Vlr клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ. СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА У ЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

.Vs
Учебни предмети

Hpoi имназиалсн етап 

Vli клас

Седмичен брои часове Годишен 
брой часове

1 учебен срок
II учебен 

срок Общс седмици

Учебни седмици 18 16 34

/ ч J 4 5

(.Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език и литература 5 5 170

2. Английски език 3.5 3^ 119

з. Матсмитика 4 4 136

4. 11нформаиношш технологии 1 1 34

5. История н цивилизация 2 2 68

6. 1 ео граф им и икономика 1.5 1.5 51

7. Човекът и природата 2.5 2.5 85

8. Музика 2 2 68

9. Изобразително изкуство 2 2Лт 68

10. Техноло! пи и предприсмачсство 1.5 1.5 51

11. Физическо възпитание и спорт 2.5 2.5 85

Обш» та раздел А 27,5 27,5 935

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

I. Български език и литература 1 1 34

2. Математика 1.5 1.5 51

Обшо »л раздел Б 2.5 2,5 85

Общо та раздел А + Ь 30 30 1020

III.Раздел В -  факултативни учебннчасове

1 За парите и другите важни неща 1 1 34

2 Математика 1 1 34

Обшо за раздел В 2 2 68



Обшо за раздел А + раздел Б + В раздел 32 32 1088

Часове на основание член 14. ал. 3, т. 7 н чл. 14. ал . 6 от Раздел „ Училищен учебен план“ на
Наредба .Vs 4 о т 30 ноември 2 015 г. за учебн мн план

1.
•Модул за осъществяване на спортни 
дейности -  Баскетбол

1 1 34

2. Час на класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закопа за училищното и 
предучилищното образование , чл. 14, чл 16 и чл. 17 на Наредба Ме 4 от 30.11.2015,*. ш учебния тип 
н Приложение №1 към чл. 12. an. 2. r. I от същата Наредба

2. Всяка учебна седмица» освен часовете ио физическо възпитание н спорт, се включва и по едни 
учебен час «а организиране и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92. ал. 1 от 
ЗПУО, •и 14. ал. 3 т. 7 и ия 5 от Наредба Me 4/30.11 2015 за учебния план. Заповед Ms РД 
0911/15.08J0/6 г. на министъра на обризованнето н науката ш организиране н провеждане на спортпн 
дейности. Не се допуска промяна на вида спориш а дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности* но един час седмично се провеждат в двора и физкултурния 
салон на III Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебни седмица включва и по един час час па класа съгласно чл. 92, ал. 2 ат ЗПУО. чл. 
14 , ал. 6 шп Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът ма класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4- Училищния I у чебен план нс може да се променя пре i учебната 2019/2020 година, съгласно член
,6. ал. 2 от Наредба Ме 4. 30.11.2015 за учебния таи.

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, модули 
и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не е задължително за учениците, освен 
ако ис са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването иа ученика 
в училището и/шш най -  късно до 13.09.2019 година cbi лоено член 18. ал. 2 от Наредба Ms 4 30.11.2015 
за учебния шап.
6. Всеки ученик има право да завърши класа ио училищния учебен план, по кой го с започнал да 
се обучава bill Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. ал. 2 от Наредба Ме
4 /30.11.2015 за учебния план.

7. Липата, прекъснали обучението си. продължава! ио училищния учебен план, действаш през 
учебната голина, от която обучението продължава, съгласно член 19, ш. 3 от Наредба Мз
4 /30. П . 2015 за учебния n tan



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ", гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ДИРЕКТОР HA ill  ОС 1ЮШЮ УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов
ПРЕДС ЕЛАТЕ! НА ОБЩ ЕС ТВЕН СБ В

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За У1д

ЗА ОЬЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

У чебна година: 2019/2020

Ф орм а на обучение: дн евн а

О р ган и зац и я  на учебн ия ден: полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 — преди обяд



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 1 1 /  03.09.2019г, 
съгласуван с е обшесз вения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. и е у твърдей със заповед 
на дирек i ора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в У1д клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове но учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН II ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

,Vt
Учебни предмет

Прогимназиален eian 

УТд клас

Седмичен брой часове
Годишен 

брой часове

I учебен срок*
II учебен 

срок Общо ССДМНЦН

Учебни еедмнии 18 16 34

/ 2 .? 4 5

1.Раздел Л-задължителни учебни часове

1. Български език и литература 5 5 170

2. Английски език 3,5 3.5 119

3. Математика 4 4 136

4. Информационни технологии 1 1 34

5. История и цивилизация 9ж. 2 68

6. Гео1 рафия и икономика 1.5 1,5 51

7. Човекът и природата 2,5 2.5 85

8. Музика 2 2 68

9. Изобразително изкуство 2 2 68

10. Технологии и предпрнемачество 1.5 1.5 51

11. Физическо възпитание и спор! 2,5 2,5 85

Общо за раздел А 27.5 27,5 935

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

1 . Български език и литература 1 1 34

2. Математика 1*5 1.5 51

Общо ia раздел Б 2.5 2.5 85

Общо ia раздел А + Б 30 30 1020

III.Раздел В -  фику.патигши учебннчасовс

1 За парите и другите важни неща 1 1 34

2 Математика 1 1 34

Обшо ta раздел В 2 2 68

Общо за раздел А + раздел Б + В раздел 32 32 1088



Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 и чл. 14, ад . 6 от Раздел „ Училищен учебен план“ на
Наредба Л& 4 от 30 ноември 2015 i. ia учебн нн план

I.
Модул за осъществяване паспортни 
дейности Баскетбол

1 1 34

2. Час ни класа 1 1 34

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94. на Закопа jo училищното ч 
предучилищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба №  4 от 30. J 1.2015г. за учебния таи 
и Приложение №1 към чл. 12, ал. 2. r. 1 от емната Наредба.

\  Всяка учебна седмина, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и но един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Баскетбол, съгласно чл. 92, at. I от 
ЗПУО, чл N. at. 3. т 7 u «7 5 от Наредба ЛЬ 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед X  РД 
0911/15.0fi.20l61 . па министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове и спортни дейности, по един час седмично се провеждат в двора н физкултурния 
салон на III Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час па гласа съгласно чл. 92. at. 2 от ЗПУО\ чл. 
N  , ал. 6 от Наредби Хи 4/30.11.2015 ш учебния man. Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие па класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
16, «и. 2 от Наредба Ms 4/30.11.2015 за учебния план

5. През учебната 2019/2020 година не са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. 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 прели постъпването на ученика 
вучилищего и/или най -късно до 13.09.2019 годила съгласно член 18. ал .2  от Наредба Хе 4/30.11.2015 
за учебния план
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да 
се обучава в 111 Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19, at. 2 от Наредба Хе 
4 /30.11.2015 ш учебния таи,

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план, действаш през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, at. 3 от Наредба Хе
4 /30.11.2015 ш учебния тип.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, гр. ВАРНА

УТВЪРДИЛ
МАРИОНЕЛА
ДИРЕКТОР НА III ОС ПОРНО УЧИЛИЩЕ „АШ ЩЕЛ КЪНЧЕВ

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ копдов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕС ГВЕНСЪ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ia Vi la

ЗА ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАН

Учебна година: 2019/2020 
Форма на обучение: дневна
Органичния на учебния ден: полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 -  преди обяд



Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол Jfe 11/03.09.2019г, 
съгласуван с с обществения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. и е утвърден със заповед 
на директора РД 07-1422 / 03.09.2019г,
Училищния I учебен план се прилага за учебната 2019/2020 година за учениците в Vila клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕЬНМ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№
Учебни предмети

Прогимназиален етап 
Vila клас

Седмичен брой часове Гбдншен 
брои часове

1 учебен срок
11 учебен 

срок Общо седмици

Учебни седмици 18 18 36
/ J: 1 J 4 5

(.Раздел А — задължителни учебни часове

1 Български език и литература 5 5 180

2. 11е.мскн език 3 3 108

3. Математика 4 4 144

4. Информационни технологии 1 1 36

5. История и цивилизация 2 2 72

6. География и икономика 2 2 72

7. Биология н иравно обазоваине 2 2 72

8. Физика и астрономия 1.5 1.5 54

9. Химия и опазване на околната среда 1.5 1.5 54

10. Музика 1.5 1.5 54

11. Изобразително изкуство 1.5 1.5 54

12. 1 ехноло! ии и прсдприемачсство 1 1 36

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72

Об т о  за раздел А 28 28 1008

Н.Рамсм Б -  избираеми учебни часове

1. Български език и литература 1.5 1,5 54

2. Матсматикп 1.5 1.5 54

Общо за раздел Б 3 3 108

Общо за рагдел А + Б 31 31 1116

III.Раздел В -  флку.и тикни  учебни часове



Общо ia раздел В

Общо ia раздел А + раздел Б + В раздел 31 31 1116

Часове на основание член 14, ал. 3, г, 7 и чл. 14, ал . 6 от Раздел „ Учнлншен учебен план” на
Наредба At 4 от 30 ноември 2015 i. ia учебн им план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Волейбол

1 1 36

2. Час на класа 1 1 36

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закона мг училищното и 
ъедучилшцпопю образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30. J 1.2015г. ш учебния план

и Приложение №1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от съшити Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, сс включва и по един 
учебен час за организирано и провеждане на спортни дейности - Волейбол, съгласно чл 92. си. I от 
ЗПУО, чл.14, (и. 3, т. 7 и си. 5 от Наредба М  4/30. И .2015 за учебния план. Заповед № РД 
091J/J5.08.20161. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортна! а дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове та спортни дейности, но един час седмично сс провеждат в двора и физкултурния 
салон на III Основно училище ..Ангел Кънчев”, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по едни час чие на класа съгласно чл 92, си. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . ал. 6 от Наредба М  4.30.11.2015 мг учебния план Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на шмназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
-юмпетентноеш. включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищният учебен план нс може ла сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
16. си 2 от Наредба № 4/30.11.2015 ш учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година пс са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети модули 
н дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. нс с задължително за учениците, освен 
ако не са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления прели постъпването на ученика 
в училището и/или най -  късно до 13.09.2019 година съгласно член 18. си. 2 от Наредба М  4/30.11.2015 
за учебния план.
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. по кой то е започнал ла 
се обучава в III Основно училище „Ашсл Кънчев**, ipaa Варна съгласно член 19, ал. 2 от Наредба №
4 /30.11.2015 мг учебния план.

7. Лнцдта. прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план. действаш през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19. аз. 3 от Наредба №
4 /30.11.2015 мг учебния план.



Ill ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ44, гр. ВАРНА

УТВЪР
МАРИОНЕЛА НИКОЛОВА
ЦИРЕКГОР ПА ППХНОВПО УЧИЛИЩЕ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ".

Г \

СЪГЛАСУВАЛ
НИКОЛАЙ кондов 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНСЪ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за V I16

ЗА ОЬЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОСНОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

11РОГИМ НА ЗИЛЛЕН ЕТАП

чебна година: 2019/2020 
>орма на обучение: дневна
Органи шина на учебния ден: полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 преди обяд



/ чилмшнни I учебен iK-uiH е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11 / 03.09.2019г, 
съгласуван е е обществения съвет към училището - протокол № 7/ 03.09.2019г. н е утвърден съе заповед 
ia директора № РД 07-1422' 03.09.2019г.
/чнлищннят учебен план се прилага за учебната 2019/2020 голина за учениците в V1I6 клас и съдържа 
гедмичния и годишния брой часове но учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН КРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№
Учебни предмет

Прогимназиален 

VI16 клас

етан

Седмичен брой часове Годишен 
брой часове

1 учебен срок II учебен 
срок Обшо седмици

Учебни седмици 18 18 36
7 2 3 4 5

I.Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език и литература 5 5 180

2. Английски език 3 3 108
3. Математики 4 4 144

4. Информационни технологии “1 1 36
5. История и цивилизация л» 2 72
6. География и икономика 2 2 72
7. Бноло! ия н здравно обазование 2 2 72
8. Физика и астрономия 1*5 1*5 54

Химия и опазване на околната среда 1.5 1.5 54
10. Музика 1*5 1,5 54

11. Изобрази гелно изкуство 1.5 1,5 54

12. Технологии н прсдпрнемачество 1 I 36

13. Физическо възпитание и спорт 2 2Jm 72

Общо за раздел А 28 28 1008

II.Раздел Б -  избираеми учебни часове

1. Български език и литература 1,5 1.5 54

2. Математика 1.5 1.5 54

Общо hi раздел Ь 3 3 108

Общо ш раздел А + Б 31 31 1116

111.Раздел В -  факул гатнвни учсбннчасовс



Общо та ри мел В

Обши tu раздел А + раздел Б +■ В рамел 31 31 1116

Часове на основание член 14, ал. 3, г. 7 н ч л  14, ад . 6 от Раздел „ Училищен учебен план“ па
Миредба X* 4 от 30 ноември 2015 г. та учебн пя план

1.
Модул за осъществяване паспортни 
дейности - Волейбол

1 1 36

2. Час на класа 1 1 36

I. пояс Illi l l IHII кни жки

. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закопа за училищното и 
г Училищното обраюиаиис . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11 201Si. за учебния тон 
Приложение N1:1 към чл. 12. ал. 2. т. I от сьшата Наредба.

Всяка учебна седмица, осаен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
чебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Волейбол, съгласно чл. 92. ал. I от 
ПУО. чл 14 аь 3. т Т и ал. 5 от Наредба .V- 4 30.11.2013 та учебния план. Заповед .\« РД 
911 I5.0fi.20161. на министъра на образованието н науката за организиране и провеждане паспортни 
гйностн. Ме се допуска промяна на вила спортната дейност по време на учебната година, 
редвндените часове за спор гни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и физкултурния 
шоп на III Основно училище „Ангел Кънчев**, извън останалите учебните часово.

Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно ч/. 92. ш. 2 от ЗПУО. чл. 
f , ал. 6 от Наредба № 4 30.11.20/5 за учебния таи. Чаеьт на класа се включва в седмичното 
□писание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
хшедователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждаме на граждански 
•^«етентности, включително чрез ученическото самоуправление.

Училищният учебен план не може да ес променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
>, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.20/5 за учебния план.

През учебната 2019/2020 година пе са пре;1лагани и избирани ог учениците учебни часове от 
здел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, модули 
дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. не е задължително за учениците, освен 
о не са котили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика 
дшлището и/илн най -късно до 13.09.2019 година ci.i таено член IS. аз 2 от Наредби Ме 4/30. И .2015 
учебния пит

Вески ученик има право да завърши класа но училищния учебен план. но конто е започнат да 
обучава n III Основно училище „Ангел Кънчев“, !рад Варна съгласно член 19. аг 2 от Наредба №
30. II. 20/5 за учебния план

Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действаш през 
соната година, oi кояго обучението продължава, съгласно член 19. си. 3 от НаредбаХ>
30.11 2015 ш учебния план.
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IA ОБЩО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ОС НОВНАТА СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Учебна голина: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 -  преди обяд



Училищният учебен план е приет на заседание на 11едшчи нчсския съвет - протокол № 11 / 03.09.2019г, 
съгласуван е е обшест вения стлзеi към учндишето - протокол № 7 03.09ЛО19г. п е утвърден със заповед 
на директора № РД 07-1422/ 03.09.20 Гог.
Училищният учебен план сс прилага за учебната 2019/2020 голина та учениците в VIIb клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове но учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН II ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

,N*2
Учебни предмети

Проз нмназнален п ан  

VIIb клас

Седмичен брои часове
Годишен 

брой часове

1 учебен срок
II учебен 

срок Общо седмици

Учебни седмици 18 18 36
/ 2 3 4 5

1.Разлея А — задължителни учебни часове

1. Български език н литерату ра 5 5 180

2. Английски език 3 3 108

3. Математика 4 4 144

4. Информационни технологии 1 1 36

5. История и цивилизация 2 2 72
6. 1 сография и икономика 2 2 72

7. Биология и здравно обдзовшшс 2 ОЛт 72

8 Физика и астрономия 1.5 1.5 54

~N9. Химия и опазване на околната среда 1,5 1,5 54

10. Музика 1.5 1.5 54

11. Изобрази гелно изкуство 1.5 1,5 54

12. Технологии н предпрнемачесттш 1 I 36

13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72

Общо за раздел А 28 28 1008

II.Раздел Б —избираеми учебни часове

I. Български език и литература 1.5 1.5 54

2. Матсмат ика 1,5 1,5 54

Общо зя раздел Б 3 3 108

Общо за раздел А + Б 31 31 1116

III.Раздел В -  факултативни учебни часове



Обши за раздел В

Общо за раздел А + раздел Ь + В раздел 31 31 1116

Часове на основание член 14. ал. 3, г. 7 и чл. 14, ал . 6 от Раздел „ Училищен учебен план“ на
l lu p e  ioa  .Vs 4 от 30 ноември 2015 г. за учебн им план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Волейбол

1 1 36

2. Час на класа 1 1 36

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищния! учебен план е разработен съгласно чл. 94. на Закопа за училищното и 
П/ 'училищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 на Наредба Mb 4 от 30.I 1.2015,\ за учебния план 
и Приложение .Nvl към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Волейбол, съгласно чл. 92. аз. I от 
ЗПУО, чл. /4 ai 3. т. 7 и аз. 5 от Наредба ЛЬ 4/30 ! 1.2015 за учебния план. lammed Mb РД 
09 П /15.08.20161. на министъра на образованието и науката за opi анизиранс и провеждане на спортни 
дейности. Ме се допуска промяна на вила спортната дейност по време па учебната година. 
Предвидените часове за спорт ни дейности, по един час седмично се провеждат в двора и физкултурния 
салон tin III Основно учнлнше ..Ангел Кънчев", извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и но елин час час ни класа съглисно чл. 92. аз. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . ал. 6 от Наредба ЛЬ 4/30.11.2015 за учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на гимназията, провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
кз—•четснтности. включително чрез ученическото самоуправление.

4. У чилишннят учебен план нс може >ш се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
16. a  t. 2 от Наредба ЛЬ 4 30.11.2015 за учебния тон.

5. През учебната 2019/2020 година пе са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучавансто на учебните предмети, модули 
и дейности, предложени в раздел В на училищния учебен план. нс с 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 15.092019 година съгласно член 18, аз 2 от Наредба Mb 4/30.11.2015 
за учебния таи
6. Вески ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. но който е започнал да 
се обучава в III Основно училище .Днгел Кънчев", град Варни съгласно член 19. аз. 2 от Наредба Mb 
4/30.11.2015 за учебния план

7. Липата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през 
учебната година, от която обучението продължава, съгласно член 19, аз 3 от Наредба М
4 /30.11.20/5 за учебния план.
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Учебна голина: 2019/2020
Форма на обучение: дневна

Организация на учебния ден: полудневна организация - по чл. 16 ал. 2 -  преди обяд



Училищният учебен u ian е iipuci ни заседание на Педагогическия съвет - протокол № 11/ 03.09.201%. 
см лаеунан е с обществения съвет към училището - про гокол № 7' 03.09.2019г. и е у твърдей със заповед 
на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план ее ирнлш а та учебната 2019/2020 година за учениците в Vllr клас и съдържа 
седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

л*
Учебни предмети

Прогимназнален 

VI 1г клас
сгал

Седмичен брои часове Годишен 
бром часове

1 учебен срок II учебен 
срок Общо седмици

Учебни седмици 18 18 36
/ 2 J 4 5

1. Раздел А -  задължителни учебни часове

1. Български език н литература 5 5 180
2. Английски език 3 3 108
3. Математика 4 4 144
4. Информационни технологии 1 1 36
5. История и цивилизация 2 72
6. География и икономика 2 2 72
7. Биология и здравно обазоваиие 2 2 72
8. Физика и аегрономия 1.5 1.5 54

^9 . Химия и опазване на околната среда 1,5 1.5 54
10. Музика 1,5 1,5 54
11. Изобразигелно изкуство 1.5 1.5 54
12. Технологии и прсднрнемачсство 1 1 36
13. Физическо възпитание и спорт 2 2 72

Обшо за разле. 1 А 28 28 1008

11.Раздел Б -  избираеми учебни часове

1. Бългирекн език н литература 1*5 1.5 54

2. Математика 1.5 1.5 54

Обшо за раздел Б 3 3 108

Обшо за раздел А + Б 31 31 1116

111.Раздел В -  факултативни учсбничасове



Общо га раздел В

Общо sa раздел А + раздел В + В раздел 31 31 1116

Часове на основание член 14, ал. 3, т. 7 и чл. 14. ал . 6 от Раздел „ Училищен учебен план“ на
Наредба .Vs 4 от 30 ноември 2015 г. *а учебн пя план

1.
Модул за осъществяване на спортни 
дейности - Волейбол

1 1 36

2. Час на класа 1 1 36

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. УчилищнияI учебен план е разработен съгласно чл. ‘>4. на Лакома за училищното и 
пр училищното образование , чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба Ms 4 от 30.11.2015>. за учебния план 
н Приложение Кг 1 към чл. 12. ал. 2. т. 1 от същата Наредба.

2. Всяка учебна седмина, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се включва и по един 
учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности - Волейбол, съгласно чл. 92. ai. I от 
ЗПУО\ ял. 14. ал. 3. m 7 и ал. 5 от Наредба 4/30.11.2015 за учебния план. Заповед РД 
0911//5.0S.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 
дейности. Не се допуска промяна на вида спортната дейност по време на учебната година. 
Предвидените часове за спортни дейности, по един час седмично се провеждат н двора н физкултурния 
салон на III Основно училище „Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чя, 93, ui. 2 от ЗПУО. чл. 
14 . а.1. 6 от Наредба Ме 4/30.11 2015 ш учебния план. Часът на класа се включва в седмичното 
разписание на гимназията. провежда се веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
ко-*четентности. включително чрез ученическото самоуправление.

4. Училищния I у мебел план не може да се променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
16. сп. 2 от Наредба Mi/ 4/30.1 /.2015 ли учебния план.

5. През учебната 2019/2020 година пс са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
раздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, модули 
и дейности, предложени н раздел В на училищния учебен план. не е задължително за учениците, освен 
ако нс са заявили желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика 
в училншего и/и.ж най късно до 13.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от Наредба Ми 4 30.11.2015 
за учебния план.
6. Всскн ученик има право да завърши класа по училищния учебен план. но който с започнал да 
се обучава н III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член /V. ал. 2 от НаредбаМЬ
4 /30.11 2015 ш учебния таи.

7. Лицата, прекъснали обучението си. продължават по училищния учебен план. действаш през 
учебната голина, oi която обучението продължава, съгласно член /У. ал. 3 от Наредби Mb
4 /30.11.2015 to учебния план.
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Училищният учебен план с приет на заседание на Педаго! нческня съвет - протокол № 11 / 03.09.2019г, 
съгласуван е с обществения съвет към училището - протокол № 7/03.09.2019i. и е утвърден със заповед 
на директора № РД 07-1422/ 03.09.2019г.
Училищният учебен план се прилш а за учебната 2019/2020 година ia учениците в Vila клас н съдържа 
седмичния и I одншння брой часове по учебните предмети.

1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

№
Учебни предмет

Прогимназиален етап 

Vila клас

Седмичен брой часове Годишен 
брой часове

1 учебен срок
II учебен 

срок Общо седмици

Учебни седмици 18 18 36
/ 2 3 4 5

1.Раздел А -  ш.гьлжителнн учебни часове

1. Български език и литература 5 5 180
2. Английски език 3 3 108

3. Матема гика 4 4 144
4. Информационни ТСХНОЛО! нн 1 1 36

5. История и цивилизация 2 2 72
6. География и икономика 2 2«г 72
7. Биология и злравно обазованис 2 2 72
8. Физика и астрономия 1.5 1.5 54

г_ч Химия и опазване на околната среда 1.5 1.5 54

10. Музика 1.5 1.5 54

11. Изобразително изкуство и 1.5 54

12. Технологии и предприемачссгво 1 1 36

13. Физическо възпитание н спорт 2 2 72

Общо та раздел А 28 28 1008

11. Раздел Б -  юбнраемн учебни часове

1. Български език н литература 1.5 1.5 54
2. Математика 1.5 1.5 54

Обию за раздел Б 3 3 108

Общо за раздел А + Б 31 31 1116

III.Раздел В -  факултативни учебннчасове



Общо та ря мел В

Обшо за раздел А + раздел Г> + В раздел 31 31 1116

Часове на основание член 14, ал. 3, 1. 7 н чл. 14, ал . 6 от Раздел „ Училищен учебен план“ на
Наредба .V“ 4 от 30 ноември 2015 r. ia учебн ин план

1.
Модул за осъществяване па спортни 
дейности - Волейбол

1 1 36

*)Лтй Час па класа 1 1 36

II. н о ж  HIM I 1 I I II ЬЕЛЕЖКИ

I. Училищният учебен п.шн е разработен еъ1 1асно чл. 94. на Чакани за учтпщнопю и 
I  училищното образование . чл. 14. чл. 16 и чл. 17 ни Наредба № 4 от 30.1 1.20/5г. за учебния план 
1 Приложение Xkl към чл. 12, ал. 2, т. 1 от същата Наредба.

!. Всяка учебна седмица, освен часовете но физическо възпитание и спорт, се включва н но един 
•'чебен час за организиране н провеждане паспорти дейности - Волейбол, съгласна чл. 92. ш. / от 
ШУО. чл 14. и: 3. т ~ и ал 5 от Наредба № 4 30.11.2015 за учебния i l i u h .  Summed . \ i -  РД 
)911/15.08.20161 . на министъра ни образованието н науката ш организиране и провеждане |ш спортни 
[сйносгн. Не се допуска промяна на вида спортната дейност но време на учебната година. 
1релвндени ie часове за спортни дейност, но един час седмично се провеждат в двора и физкултурния 
алон на 111 Основно училище ..Ангел Кънчев“, извън останалите учебните часове.

. Всяка учебна седмина включва н по един час час ни класа съгласно чл. 92. at. 2 от ЗПУО. чл. 
4 , ал 6 от Наредба М  4 30.11.2015 ш учебния тип. Часът на класа се включва в седмичното 
изписанме на гимназията, провежда сс веднъж седмично. Часът на класа се използва за 
оследоватслно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански 
«'^четентиоеги. включително чрез ученическото самоуправление.

. Училищният учебен план не може да сс променя през учебната 2019/2020 година, съгласно член 
6. ал. 2 от Наредба №  4/30.11.2015 за учебния план.

. През учебната 2019/2020 година пе са предлагани и избирани от учениците учебни часове от 
аздел В Факултативни часове на училищния учебен план. Изучаването на учебните предмети, модули 
дейност, предложени в раздел В на училищния учебен план. не е задължително за учениците, освен 
со не са заявили желанието си писмено чрез попълване ни заявления преди постъпването на ученика 
училището и'или най-късно до 13.09.2019 година съгласно член 18, ал. 2 от НаредбаЛ5? 4/30.11.2015 
\ учебния план.

Всеки ученик нми право да завърши класа по училищния учебен план. по който с започнал да 
? обучава н III Основно училище „Ангел Кънчев“, град Варна съгласно член 19. аз. 2 от Наредби №
30.11.2015 ш учебния таи.

Лицата, прскьсншш обучението си. продължават по училищния учебен план, действащ през 
|ебната пийна, от която обучението продължава, съгласно член 19. а 7. 3 от НаредбаJVI*
30.11.2015 за учебния план.


