ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН СЕРГЕЕВИЧ ТУРГЕНЕВ” ГР. РАЗГРАД
(пълно наименование на училището, населено място)

УТВЪРЖДАВАМ: ………………………
МИЛЕНА ОРЕШКОВА

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За II в клас

Учебна година: 2021/2022
Форма на обучение: ДНЕВНА ФОРМА
Организация на учебния ден: ЦЕЛОДНЕВНА организация на
учебния ден - Вариант 2

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия
съвет - протокол № 6/02.02.2021г., съгласуван е с Обществения съвет
към училището - протокол № 5/12.04.2021г. и е утвърден със заповед
на директора № РД-08-506 / 13.07.2021г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
II клас
Учебни седмици
32
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
7
224
Български език и литература
2

64

Математика

3,5

128

Околен свят

1

32

Музика

2

64

1,5

64

Технологии и предприемачество

1

32

Физическо възпитание и спорт

2

64

Общо за раздел А

20

640

3

96

1. Български език и литература
2. Математика
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

2
1
23

64
32
736

4

128

Дизайн лидерство

1

32

Кибер свят

1

32

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

27

832

Английски език

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: шахмат, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5
от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № №РД-09-138/27.07.2004г. на
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
4. Вид на училището – основно и непрофилирано; ИНОВАТИВНО
5. Обучението се осъществява при целодневна организация на учебния ден – вариант 2,
като задължителните учебни часове се провеждат в смесен блок с часовете за
самоподготовка – сутрин, занимания по интереси, организиран отдих – след обед. За
учебната 2021/2022г. в подадените декларации от родителите е избран съответния
вариант. За учениците включени в ДЦО е осигурен обяд.
6. За учениците в комбинирана форма на обучение са разработени и утвърдени от
директора индивидуални учебни планове, приложени към Списък Образец -1.
7. Начало на учебните часове – 8,00 часа. Голямо междучасие след първи час – 20 мин. ,
останалите междучасия – 10 мин.
8. Предвиденият учебен материал по БДП през годината е разпределен както следва: ІІ
клас –8 часа годишно/ І срок- 4 часа, ІІ срок – 4 часа/.

