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                 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “Д-р ПЕТЪР БЕРОН” 

област Софийска, град Костинброд, ул. Обединена № 44 
 канцелария – 66266; e-mail: sou_pberon_kbrod@abv.bg 

 
                                                              Утвърждавам: …………….. 

                                                              Вр ИД Директор /В. Славчева/ 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

 

За VIII  клас 

 

С прием след VII клас на  Учебна 2022/ 2023 година 

 

за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език 

Английски език с профил „Предприемачески“ 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ : ДНЕВНА  

Организация на учебния ден: Полудневна 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на ПС на 19.07.2022г. 

съгласуван е с Обществения съвет към училището и е утвърден със заповед 

на директора №1292 / 14.09.2022г. 
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І.  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 

 Учебна 2022/2023година 

 

I гимназиален етап 

 

VIII  клас 

 

Учебни седмици 36 

 

Раздел А – задължителни учебни часове 

 

Учебни предмети  Седмичен брой 

 учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

 

Български език и литература  4 144 

Чужд език - Английски език  

 

18 648 

Математика  3 108 

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 

 

30 1080 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

 

Годишен брой часове за раздел Б 
/съгласно рамковия учебен план/  

2 72 

Математика 1 36 

Български език и литература 1 36 

Общо за раздел А + раздел Б  32 

 

1152 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

 

Максимален годишен брой часове за раздел В  
/съгласно рамковия учебен план/ 

4 136 

Действително разпределение на факултативните 

учебни часове по учебни предмети  
0 0 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В   32 1152 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от Закона за 

училищното и предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 от Наредба 

№ 4 от 30.11.2015г. за учебния план и въз основа на Рамков учебен план 

за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език -Английски 

език с профил „Предприемачество“(Приложение №2 към чл12,ал.2,т.2 от 

Наредба № 4/ 30 ноември 2015 г. за учебния план ).  

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: волейбол  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 № 

1111/ 15.08.2016г.-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. Прием: Организиран след завършен VII клас от  учебна 2021/2022 година за 8 

клас на учебната 2022/2023. 

5. Срок на обучение: 5 години. 

6. Профилираната подготовка се осъществява във втория гимназиален етап. 

 

7. Профилиращи предмети: предприемачество и три други – избират се след 

завършен първи гимназиален етап. 

8. Учениците обучавани по този училищен учебен план придобиват средно 

образование след полагане на задължителен държавен зрелостен изпит по : 

Български език и литература и един профилиращ предмет . 

9. Учебният план е изработен според  желанията на учениците и родителите, актуализиран и 

приет  от ПС на 14.09.2022г. 

10. Училищният учебен план не се променя през учебната година. 

11.Екземпляр от учебния план се съхранява в архива на училището –класьор за 

текущата учебна година – отговорник Б. Янева- ЗДУД.  

12.Екземпляр се прилага към класьора на класа – отговорник: Велислава Георгиева, 

класен ръководител на 8 клас. 

 

Вр ИД Директор: …………………. 

                     /В. Славчева/ 


