
ДЕСЕТО  ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ 
“АЛЕКО  КОНСТАНТИНОВ”- гр.ПЕРНИК 

 

 
 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 
Десислава Стефанова 
Директор на Х ОУ „Ал.Константинов“ 

 
 
 

 
 
 

 

УЧИЛИЩЕН   УЧЕБЕН   ПЛАН 
за 5а,б,г клас 

  

 

 

 

 
 

Учебна година – 2022/2023 
Форма на обучение - дневна 

Организация на учебния ден – целодневно обучение  

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
Приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол № 11/08.09.2022г,  
утвърден със заповед на директора № 713/08.09.2022г, съгласуван е с Обществения 

съвет към училището-протокол №4/12.09.2022 



 

 
 
І График на учебния процес 
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:  

29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл. есенна  

24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл. Коледна 

01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл. Междусрочна 

08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл. пролетна за І – ХІ клас  

2. Неучебни дни 

19.05.2023 г. ДЗИ по БЕЛ 

23.05.2023 г. втори ДЗИ 

25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

13.06.2023 г.НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас  

16.06.2023 г.НВО по математика в края на VII и на Х клас  
3. Начало на втория учебен срок 

06.02.2023 г. I – ХIІ клас 

4. Край на втория учебен срок 

31.05.2023 г. І – III клас (14 учебни седмици)  

15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

30.06.2023 г. VII – ХІ клас (18 учебни седмици) 

 

ІІ. Разпределение на учебните предмети за Vклас–седмичен и годишен брой на 

учебните часове  -34 учебни седмици 

 

А. 

 

Раздел А-задължителни учебни часове 

Учебни предмети 

Годишен брой 

учебни часове 

Седмичен брой уч. 

часове 

     

1 Български език и литература 187    5,5  

2 Чужд език-английски език 102   3  

3 Математика 170    5  

4 Компютърно моделиране и 

информационни технологии 

51     1,5  

5 История и цивилизации 68     2  

6 География и икономика 68    2  

7 Човек и природа 85    2,5  

8 Музика 68   2  

9 Изобразително изкуство 68    2  

10 Технологии и предприемачество 51   1,5  

11 Физическо възпитание и спорт 85   2,5  

 Общо раздел А 1003 29,5  

Б Раздел Б-избираеми учебни часове    

1 Български език и литература 34   1  

2 Английски език 51   1,5  

 Общо раздел Б 85 2,5  

 Общо раздел А +Б 1088 32  

В Раздел В-факултативни учебни часове    

 Общо раздел В    

Общо раздел А +Б +В 1088  32  



 

 

ІІІ  Пояснителни бележки 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл.94 на ЗПУО, чл.14, чл.16 и 

чл.17 на Наредба №4/30.11.2015г за учебния план и Приложение №1 към 

същата Наредба/изм. и доп. ДВ. бр.76 от 28 Август 2020г.,изм. и доп. ДВ. бр.75 от 

10 Септември 2021г/ 
2. Всяка учебна седмица, освен часовете по ФВС-ООП, се включва и по един час 

за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове 

спорт: Баскетбол,съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл.14, ал.3, т.7 и ал.5 от 

Наредба №4/30.11.2015г за учебния план 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл.92, ал.2 от 

ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба №4/30.11.2015 за учебния план 

4. Групите ИУЧ са формирани на базата на подадени от родител/настойник 

заявления за избор  на учебен предмет 

 
 

 

 

 


