ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Vа клас

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013 / 15.09.2017 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
V а клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5
170
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

Математика

2,5

85

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.Български език и литература

1

34

2. Математика

2

68

3. Програмиране и роботика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

34

1156

1. Час на класа

1

34

2. Спортни дейности – спортни игри

1

34

Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове

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 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А, раздел Б и раздел В се включва
и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – спортни
игри, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за
учебния план, Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. 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. Съгласно чл. 11, ал.1, т.5 и ал. 3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование, учениците от V клас
задължително изучават в 6 часа от часа на класа правилата за движение по пътищата,
съгласно утвърдените учебни програми.
5. От раздел В: Факултативни учебни часове учениците избират да изучават от
предложените учебни предмети до 4 учебни часа седмично.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за Vб клас

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013 / 15.09.2017 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
V б клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5
170
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

Математика

2,5

85

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.Български език и литература

1

34

2. Математика

2

68

3. Програмиране и роботика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

34

1156

1. Час на класа

1

34

2. Спортни дейности – спортни игри

1

34

Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове

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 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2. Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А, раздел Б и раздел В се включва
и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности – спортни
игри, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за
учебния план, Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. 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. Съгласно чл. 11, ал.1, т.5 и ал. 3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование, учениците от V клас
задължително изучават в 6 часа от часа на класа правилата за движение по пътищата,
съгласно утвърдените учебни програми.
5. От раздел В: Факултативни учебни часове учениците избират да изучават от
предложените учебни предмети до 4 учебни часа седмично.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI а клас

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г. съгласуван е с обществения съвет към училището
- протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на директора № 09790013 / 15.09.2017 г.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VI клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5
170
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1Математика

2.5

85

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.Български език и литература

1

34

2. Математика

2

68

3. Програмиране и роботика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

34

1156

1. Час на класа

1

34

2. Спортни дейности – футбол/волейбол

1

34

Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове

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 план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2 Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А, раздел Б и раздел В се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности
чрез следните видове спорт: волейбол и футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14,
ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111
от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и
провеждане на спортни дейности. Групите за спортни дейности се формират като
сборни за ученици от VI „а“ и VI „б“ клас за видовете спорт футбол и волейбол.
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. Съгласно чл. 11, ал.1, т.5 и ал. 3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование Обн. - ДВ, бр. 80 от
11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г. Издадена от министъра на образованието и
науката, учениците от VI клас задължително изучават 6 часа от часа на класа
правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни програми.
5. От раздел В: Факултативни учебни часове учениците избират да изучават от
предложените учебни предмети до 4 учебни часа седмично.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VI б клас

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013 / 15.09.2017 г.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
VI клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
5
170
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

Музика

2

68

Изобразително изкуство

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт

2,5

85

Общо за раздел А

27,5

935

Общ брой часове за раздел Б

2,5

85

1Математика

2.5

85

Общо за раздел А + раздел Б

30

1020

Максимален брой часове за раздел В

4

136

1.Български език и литература

1

34

2. Математика

2

68

3. Програмиране и роботика

1

34

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

34

1156

1. Час на класа

1

34

2. Спортни дейности – футбол/волейбол

1

34

Раздел Б – избираеми учебни часове

Раздел В – факултативни учебни часове

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 г. за
учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.
2 Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А, раздел Б и раздел В се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности
чрез следните видове спорт: волейбол и футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14,
ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111
от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и
провеждане на спортни дейности. Групите за спортни дейности се формират като
сборни за ученици от VI „а“ и VI „б“ клас за видовете спорт футбол и волейбол.
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. Съгласно чл. 11, ал.1, т.5 и ал. 3 от Наредба № 13 от 21.09.2016 г. за гражданското,
здравното, екологичното и интеркултурното образование Обн. - ДВ, бр. 80 от
11.10.2016 г., в сила от 11.10.2016 г. Издадена от министъра на образованието и
науката, учениците от VI клас задължително изучават 6 часа от часа на класа
правилата за движение по пътищата, съгласно утвърдените учебни програми.
5. От раздел В: Факултативни учебни часове учениците избират да изучават от
предложените учебни предмети до 4 учебни часа седмично.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
VIII a клас
Профил: „Математически“ с интензивно изучаване на английски език

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013/ 15.09.2017 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ
ЧАСОВЕ
Средна степен на образование
Гимназиален етап
VIII а клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
4
144
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информатика

2

72

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

108

1. Математика

2

72

2. Информатика

1

36

Общо за раздел А + раздел В

35

1260

1. Час на класа

1

36

2. Спортни дейности – волейбол

1

36

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 план и въз основа на Рамков учебен план за профилирано образование Рамков учебен
план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил
„Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или
„Природни науки“ (Приложение № 3 към чл.12, ал.2, т.3 Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план)
2. Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А и раздел В се включва и по
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следния вид спорт:
волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015
г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и
науката за организиране и провеждане на спортни дейности.В
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.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
VIII б клас
Профил: „Математически“ с интензивно изучаване на английски език

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013/ 15.09.2017 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Средна степен на образование
Гимназиален етап
VIII б клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
4
144
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информатика

2

72

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

108

1. Математика

2

72

2. Информатика

1

36

Общо за раздел А + раздел В

35

1260

1. Час на класа

1

36

2. Спортни дейности – волейбол

1

36

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 план и въз основа на Рамков учебен план за профилирано образование
Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език
с профил „Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо
развитие“ или „Природни науки“ (Приложение № 3 към чл.12, ал.2, т.3 Наредба № 4 от
30.11.2015г. за учебния план)
2. Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А и раздел В се включва
и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следния
вид спорт: волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба
№ 4/30.11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на министъра
на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.В
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.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
VIII в клас
Профил: „Софтуерни и хардуерни науки“ с интензивно изучаване на
английски език

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013 / 15.09.2017 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Средна степен на образование
Гимназиален етап
VIII в клас
Учебни седмици
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
4
144
Чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информатика

2

72

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

108

1. Информатика

1

36

2. Математика

2

72

Общо за раздел А + раздел В

35

1260

1. Час на класа

1

36

2. Спортни дейности – волейбол

1

36

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 план и въз основа на Рамков учебен план за профилирано образование Рамков учебен
план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил
„Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или
„Природни науки“ (Приложение № 3 към чл.12, ал.2, т.3 Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план)
2. Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А и раздел В се включва и по
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следния вид спорт:
волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015
г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и
науката за организиране и провеждане на спортни дейности.В
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.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
VIII г клас

Профил: „Икономическо развитие“ с интензивно изучаване
на английски език

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013 / 15.09.2017г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Средна степен на образование
Гимназиален етап
VIII г клас
Учебни седмици
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
4
144
Чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информатика

2

72

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

108

1. География и икономика

2

72

2. Математика

1

36

Общо за раздел А + раздел В

35

1260

1. Час на класа

1

36

2. Спортни дейности – волейбол

1

36

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 план и въз основа на Рамков учебен план за профилирано образование Рамков учебен
план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил
„Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или
„Природни науки“ (Приложение № 3 към чл.12, ал.2, т.3 Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план)
2. Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А и раздел В се включва и по
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следния вид спорт:
волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015
г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и
науката за организиране и провеждане на спортни дейности.В
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.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Профил: „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език
VІІI д клас

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013 / 15.09.2017 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Средна степен на образование
Гимназиален етап
VIII д клас
Учебни седмици
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
4
144
Чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информатика

2

72

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

108

1. Биология и здравно образование

2

72

2. Химия и опазване на околната среда

1

36

Общо за раздел А + раздел В

35

1260

1. Час на класа

1

36

2. Спортни дейности – волейбол

1

36

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 план и въз основа на Рамков учебен план за профилирано образование Рамков учебен
план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил
„Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или
„Природни науки“ (Приложение № 3 към чл.12, ал.2, т.3 Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план)
2. Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А и раздел В се включва и по
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следния вид спорт:
волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015
г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и
науката за организиране и провеждане на спортни дейности.В
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.

ПРОФИЛИРАНА ПРИРОДО-МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
„АКАДЕМИК ИВАН ЦЕНОВ” - ВРАЦА
бул. „Демокрация” №18, 3000, Враца
тел./факс: 092/ 62 60 43

УТВЪРЖДАВАМ,
ТАТЯНА ВАСИЛЕВА
Директор на Профилирана природо-математическа гимназия „Акад. Иван Ценов”-Враца

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
VІІI е клас
Профил: „Природни науки“ с интензивно изучаване на английски език

Учебна година: 2017/2018
Форма на обучение: Дневна
Организация на учебния ден: Полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 14 / 11.09.2017 г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 5 / 07.09.2017 г. и е утвърден със заповед на
директора № 0979-0013 /15.09.2017 г.

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Средна степен на образование
Гимназиален етап
VIII е клас
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
4
144
Учебни седмици

Чужд език – Английски език

18

648

Математика

3

108

Информатика

2

72

Информационни технологии

1

36

Философия

1

36

Музика

0,5

18

Изобразително изкуство

0,5

18

Физическо възпитание и спорт

2

72

Общо за раздел А

32

1152

Раздел В – факултативни учебни часове

108

1. Биология и здравно образование

2

72

2. Химия и опазване на околната среда

1

36

Общо за раздел А + раздел В

35

1260

1. Час на класа

1

36

2. Спортни дейности – волейбол

1

36

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 план и въз основа на Рамков учебен план за профилирано образование Рамков учебен
план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил
„Математически“, „Софтуерни и хардуерни науки“, „Икономическо развитие“ или
„Природни науки“ (Приложение № 3 към чл.12, ал.2, т.3 Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план)
2. Всяка учебна седмица, извън учебните часове в раздел А и раздел В се включва и по
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следния вид спорт:
волейбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015
г. за учебния план, Заповед № РД 09-1111 от 15.08.2016 г. на министъра на образованието и
науката за организиране и провеждане на спортни дейности.В
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.

