І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2020 г.
VІІІ
І срок – 18 учебни седмици
VІІІ
ІІ срок – 18 учебни седмици
ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната

учебна година график.

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

Първи чужд език – английски език

18

648

Втори чужд език – НЕ/ИЕ/РЕ/ФЕ /по избор/

0
3

0
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

Общ брой часове за раздел Б

2

72

Технологии и предприемачество

2
32

72
1152

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4

136

Понятия по биология и ЗО
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

72
1152

Математика

Раздел Б – избираеми учебни часове

Общо за раздел А + раздел Б

2
34

III. Обяснителни бележки
1. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2020/2021
година, които следва да завършат ХІІ клас през учебната 2024/2025 година.
2. В ІХ клас и в Х клас учебните предмети история и цивилизации, география и
икономика и предприемачество ще се изучават на английски език.
3. 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, 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 № РД 09-1111/15.08.2016г. на
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
4. 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.

