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УТВЪРЖДАВАМ:………………
Стелиян Тотев - директор

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН
На ……………………………………
X “Г” клас

Учебна година: 2021/ 2022
Форма на обучение: индивидуална

Индивидуалният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет
- протокол № 8/13.09.2021 г. и е утвърден със заповед на директора № РД07- 486 / 13.09.2021 год.
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І. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ
ЧАСОВЕ
Основна образователна степен
Прогимназиален етап
Х “г” клас
Учебни седмици
1

36
2

3

Раздел А – задължителни учебни часове
Учебни предмети
Български език и литература
Чужд език /английски език/
Чужд език /немски език/
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Философия
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А

Учебни часове
УУП
108
3
72
2
72
2
72
2
18
0,5
126
3,5
90
2,5
72
2
72
2
72
2
72
2
18
0,5
18
0,5
72
2
954
26,5

Раздел Б – избираеми учебни часове

Учебни часове
ИУП
72
2
36
1
36
1
36
1
18
0,5
72
2
54
1,5
36
1
36
1
36
1
36
1
18
0,5
18
0,5
0
504
14
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Общ брой часове за раздел Б
/съгласно Рамков учебен план/

Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Общо за раздел А + раздел Б

198
5,5
72
2
72
2
54
1,5
1152
32

108
3
36
1
36
1
36
1
612
17

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
/съгласно Рамков учебен план/

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

144
4
1152
32

0
612
17

ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.ІХ.

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната
2021/2022 година:
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл. – есенна
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл. – коледна
01.02.2022 г. – междусрочна
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за I - XI клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Неучебни дни
18.05.2022 г. – държавен зрелостен изпит по български език и литература (ДЗИ по БЕЛ)
20.05.2022 г. – втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на
професионална квалификация
25.05.2022 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
14.06.2022 г. – изпит по български език и литература от националното външно оценяване (НВО) в
края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2021/2022 година:
12.05.2022 г.
31.05.2022 г.
15.06.2022 г.
30.06.2022 г.
30.06.2022 г.

–
–
–
–
–

XII клас (13 учебни седмици)
І – III клас (14 учебни седмици)
IV – VІ клас (16 учебни седмици)
V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
VII – XI клас

X клас- 36 учебни седмици
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ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Настоящият училищен учебен план е разработен съгласно чл. 95, ал. 2 на Закона
за предучилищното и училищното образование, чл. 20, чл. 21 и чл. 23 на Наредба № 4 от
30.11.2015 г. за учебния план и Рамков учебен план за профилирано образование с
разширено изучаване на чужд език - Приложение № 5 към чл. 12, ал. 2, т. 5 същата
Наредба.
2. Място на провеждане на обучението – в домашни условия.
3. Календарен график на обучението по дати и часове - Приложение 1
4. Специфични методи на обучение:
- поради здравословното състояние на ученика, той не се обучава в часове по
ФВС.
- дозиране на натоварването на ученика
- интервю с родителите;
5. Методи за проверка и оценка:
- оценяването на знанията на ученика ще се извършва чрез текущи изпитвания,
ритмично, при съобразяване със здравословното му състояние.
- минимален брой текущи оценки - съобразно броя на учебните часове за
съответния учебен предмет в индивидуалния учебен план.
- знанията на ученика се оценяват с количествени оценки. Оценките се нанасят в
дневника на класа в електронната платформа „Школо.бг“.
Преподадения учебен материал се нанася в електронната платформа „Школо.бг“
Екземпляр от учебния план се съхранява в класьор „Учебни планове“ в кабинета
на директора на СУ „Васил Левски” - Дулово.

