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УТВЪРЖДАВАМ: …………………… 
МАРИЯН БОЯНОВ 

Директор на СУ „Д-р Петър Берон” 

   
СЪГЛАСУВАЛ: ……………………… 

............................................................ 
       (име, фамилия, подпис ) 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ  

 

 

 

 

 

У Ч И Л И Щ Е Н   У Ч Е Б Е Н   П Л А Н 
 

За IV а клас 
  

 

 

 

 

 

 

 

Учебна година 2020 / 2021 

Форма на обучение: дневна, самостоятелна 

Организация на учебния ден: целодневна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет с 

протокол №9 /14.09.2020 г. и съгласуван от обществения съвет с протокол №256-3/14.09.2020 г., 

съгласно чл. 269, ал. 1, т.6 от ЗПУО и утвърден със заповед на директора №1093/14.09.2020 г. 
 

                    

mailto:beronc1@abv.bg


I. График на учебния процес 

 

 

Начало на учебната година: 15.09. 

 

Първи учебен срок:   

ІV клас/ 18 учебни седмици/ 

 

Втори учебен срок:   

ІV клас/ 16 учебни седмици/ 

 
 

II.УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

Начален етап 
ІV клас 

Учебни седмици 34 
Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 
Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 238 
Английски език 3 102 

Математика 4 136 
Компютърно моделиране 1 34 

Човекът и обществото 1 34 
Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 
Изобразително изкуство 1,5 51 
Технологии и предприемачество 1 34 
Физическо възпитание и спорт 2,5 85 
Общо за раздел А 24,5 833 

Раздел Б – избираеми учебни часове  
Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

1. Български език и литература 1,5 51 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 27 918 
Раздел В – факултативни учебни часове  

1. Музика 2 34 

Максимален брой часове за раздел В 2 34 
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 29 952 

 

   Забележка: Организация на учебния ден е целодневна и се извършва по първи вариант. 

Обучението се осъществява в дневна форма. Учениците могат да избират факултативни учебни 

часове от учебните предмети по учебен план и дисциплини според техните интереси невключени в 



учебния план. Изборът на факултативни учебни часове се извършва в края на предходната учебна 

година и се осъществява при финансова възможност. 

 

Избираеми учебни часове/Разширена подготовка по учебен предмет включен в раздел А на учебния 

план: :  

 

- Български език и литература: 51 учебни часа годишно 

- Математика: 34 учебни часа годишно 

 

Факултативни учебни часове/Допълнителна подготовка по учебен предмет включен в раздел А на 

учебния план: 

 

- Музика: 34 учебни часа годишно 

 

 

Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, се включва и по един учебен час по 

учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане 

на спортни дейности. Модулите са: 

 

-34 учебни часа годишно - лека атлетика 

 

 Учениците задължително изучават в часа на класа правилата за безопасно движение по 

пътищата, съгласно одобрената учебна програма, както следва: 

 

-6 учебни часа годишно:  

 

 

 

 

      При завършен четвърти клас  учениците получават  удостоверение за завършен начален етап на 

основното образование. 

 

 

   III.Обяснителни бележки:  

 

  Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на 

паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за 

учебната година /Списък- Образец № 1/. 

 

 

 

Мариян Боянов 

Директор на СУ ”Д-р Петър Берон” 

гр.Свиленград 
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Начален етап 
ІV клас 

Учебни седмици 34 
Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 
Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 7 238 
Английски език 3 102 

Математика 4 136 
Компютърно моделиране 1 34 

Човекът и обществото 1 34 
Човекът и природата 2 68 

Музика 1,5 51 
Изобразително изкуство 1,5 51 
Технологии и предприемачество 1 34 
Физическо възпитание и спорт 2,5 85 
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Общ брой часове за раздел Б 2,5 85 

1. Български език и литература 1,5 51 

2. Математика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б 27 918 
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2. Музика 2 34 
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   Забележка: Организация на учебния ден е целодневна и се извършва по първи вариант. 

Обучението се осъществява в дневна форма. Учениците могат да избират факултативни учебни 

часове от учебните предмети по учебен план и дисциплини според техните интереси невключени в 



учебния план. Изборът на факултативни учебни часове се извършва в края на предходната учебна 

година и се осъществява при финансова възможност. 

 

Избираеми учебни часове/Разширена подготовка по учебен предмет включен в раздел А на учебния 
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- Български език и литература: 51 учебни часа годишно 
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учебния план: 
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Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, се включва и по един учебен час по 
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на спортни дейности. Модулите са: 
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-6 учебни часа годишно:  
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   Забележка: Организация на учебния ден е целодневна и се извършва по първи вариант. 

Обучението се осъществява в дневна форма. Учениците могат да избират факултативни учебни 

часове от учебните предмети по учебен план и дисциплини според техните интереси невключени в 



учебния план. Изборът на факултативни учебни часове се извършва в края на предходната учебна 

година и се осъществява при финансова възможност. 

 

Избираеми учебни часове/Разширена подготовка по учебен предмет включен в раздел А на учебния 

план: :  

 

- Български език и литература: 51 учебни часа годишно 

- Математика: 34 учебни часа годишно 

 

Факултативни учебни часове/Допълнителна подготовка по учебен предмет включен в раздел А на 

учебния план: 

 

- Музика: 34 учебни часа годишно 

 

Всяка учебна седмица, освен задължителните учебни часове, се включва и по един учебен час по 

учебния предмет "Физическо възпитание и спорт", който се използва за организиране и провеждане 

на спортни дейности. Модулите са: 

 

-34 учебни часа годишно - лека атлетика 

 

 Учениците задължително изучават в часа на класа правилата за безопасно движение по 

пътищата, съгласно одобрената учебна програма, както следва: 

 

-6 учебни часа годишно:  

 

 

 

 

       

      При завършен четвърти клас  учениците получават  удостоверение за завършен начален етап на 

основното образование. 

 

 

 

   III.Обяснителни бележки:  

 

  Екземпляр от училищния учебен план се съхранява в задължителната документация на 

паралелката в училищния архив, към Сведението за организиране на дейността в училището за 

учебната година /Списък- Образец № 1/. 

 

 

 

Мариян Боянов 

Директор на СУ ”Д-р Петър Берон” 

гр.Свиленград 
 


