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УТВЪРЖДАВАМ: 

ЖАКJШНМУТАФ  iW ЕВА 	 СТЕПЕН  НА  ОБРАЗОВАНИЕ: средна  
Директор  наАЕГ„Ге 	ев", Бургас 	 ФОРМА  НА  ОБУЧЕНИЕ: дневна  

ОРГАНИЗАЦИОННА  ФОРМА: клас  

УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

Х1Д  клас  

ПРОФИЛ: Чужди  езици  
УЧЕБНА  ГОДИНА: 2022/2023 
ОРГАНИЗАЦИЯ  НА  УЧЕБНИЯ  ДЕН: Едносменен  режим  

Училищният  учебен  план  е  приет  на  заседание  на  Педагогическия  съвет  - протокол  №  5 
/ 01.12.2022г. съгласуван  е  с  Обществения  съвет  с  Протокол  от  24.11.2022г. и  е  утвърден  със  
3аповед  №  РД-10-309/01.12.2022г. на  директора  на  гимназията  



11 гимназиален  етап  
Х1д  клас  

Седмииен  
брой  учебни  
часове  

36 

Годишен  
брой  учебни  
часове  

Български  език  и  литература  
Английски  език  

3 108 
2 72 

Немски  език  
Математика  
Гражданско  образование  
Физическо  възпитание  и  спорт  2 72 

1 36 

2 

2 

72 
72 

12 432 
- избираеми  учебни  часове  j ПРОФИЛИРАНА  ПОДfQТОВКА  

Общо  за  раздел  А  
; Разде, 

Английски  език  
Немски  език  
Български  език  и  литература  
История  и  циеилизации  
Общо  за  раздел  Б  
Общо  за  раздел  А+ раздел  Б 	 32 	 1152 

В  - факултативни  учебни  часо  
Максимален  брой  часове  за  раздел  В 	 144 

Общо  за  раздел  В  
здел  В 	36 	129~ 

Учебни  седмици  

Уиебни  предмети  
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І. УЧЕБНИ  ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН  И  ГОДИШЕН  БРОЙ  НА  УЧЕ6НИТЕ  ЧАСОВЕ  

II. ПОЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Училищният  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл. 94, на  Закона  за  предучилищното  и  
училищното  образование, чл. 14, чл. 16 и  чл. 17 на  Наредба  №  4 от  30.11.2015 г. за  учебния  
план  и  Приложение  №  2 към  чл. 12, ал. 2, т. 2 от  същата  Наредба. 

2. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  по  физическо  възпитание  и  спорт  - ООП, 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 от  Наредба  №  
4/30.11.2015 за  учебния  план, Заповед  №  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 г. за  учебния  план. 

4. В  съответствие  със  заповед  №  РД09-2061/20.09.2018 г. и  Заповед  №РД09-1289/31.08.2016г. 
за  утвърждаване  на  система  за  организация  и  управление  на  дейностите, свързани  с  
възпитанието  и  обучението  по  безопасност  на  движението  в  системата  на  ПУО, учениците  
от  XI Д  клас  в  часа  на  класа  изучават  4 часа  по  БДП. 


