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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с. Равно поле, общ. Елин 

Пелин ул. „Васил Левски” №2, тел. 0897048706,e-mail:  ou_ravno_pole@abv.bg, 

http://ou-ravnopole.idwebbg.com/ 

                         

УТВЪРДИЛ:................................ 

Директор: ........... 

/В. Вранчева/ 

 

УЧИЛИЩЕН   УЧЕБЕН    ПЛАН 

 

общообразователна подготовка 

 

дневна форма на обучение 

VІІ клас  

 

За  учебната 2021/2022година 

 

 

 

 

 

 

 

 

І. График  на учебния процес: 

Начало на учебната година – 15.09 

VІІ клас: 

І срок – 18 учебни седмици 

ІІ срок – 18 учебни седмици 

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за 

конкретната учебна година график. 
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО 

ВРЕМЕ 

 

Културно образователни 

области 

Образователни степени 

Основна 

Прогимназиален   етап 

Часове           Клас  

  VІІ   

Учебни седмици   36   

А. Задължителни  часове /ЗЧ/ 

Български език и литература  

Български език и литература   180   

   5   

Чужди езици  

Английски език   108   

   3   

Математика, информатика и информационни технологии  

Математика   144   

   4   

Информационни технологии   36   

   1   

 

Обществени науки и гражданско образование 

 

 

 

История и цивилизация   72   

   2   

География и икономика   72   

   2   

Природни науки и екология  

Човекът и природата      

      

Физика и астрономия   54   

   1,5   

Химия и опазване на околната 

среда 

  54   

   1,5   

Биология и здравно образование   72   

   2   

Изкуства  

Музика   54   

   1,5   

Изобразително изкуство   54   

   1,5   
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Технологии  

Технологии и предприемачество   36   

   1   

Физическа култура и спорт  

Физическо възпитание и спорт   72   

   2   

Общо – ЗУЧ   1008   

   28   

 

Б. Избираеми часове /ИУЧ/ 

Български език и литература   36   

   1   

  

География  и икономика    36   

   1   

Математика   36 

1 

  

Общо – ИУЧ   108   

      

      

ОБЩО – ЗУЧ+ИУЧ   1116   

   31   

ІІІ.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Училищният учебен план е в сила за VІІ клас през учебната 2021/2022 година, Организация на 
обучението. 

2.1. Раздел Б – часове за ИУЧ  разпределени, както следва: 

 Общо: – 108 часа; 

 по учебни предмети:– БЕЛ- 36 часа, Математика – 36часа, География  и 

икономика – 36 часа  
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: „Лека атлетика”  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 № РД09-1111/15.08.2016 г.на 

 министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.  

3.Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 

4/30.11.2015 за учебния план. 

4.В изпълнение на заповед № РД 09-2684/20.09.2018г. на министъра на образованието и науката, учениците от VІІ  клас 

изучават в часа на класа 5 (пет) часа правилата за движение по пътищатав съответствие с одобрените учебни програми 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с протокол №8от          

03.09.2010 г. 

Училищният учебен план е утвърден със заповед № 10153-122/04.09.2021г.на директора на 

училището 

Съгласуван с Обществен съвет Протокол № 3/01.09.2021г. 

       Директор: ……………… 

      ( Валентина  Вранчева, подпис и печат)  
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