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Училищен учебен план за XI клас 

Учебни седмици: 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

Общо XI-XII 

клас 

 

Български език и 

литература 

3 108 201  

Английски език 2 72 134  

 Френски език 2 72 134  

Математика 2 72 134  

Гражданско 

образование 

1 36 67  

ФВС 2 72 134  

Общо за раздел А 12 432 804  

Раздел Б – избираеми учебни часове 

I. Задължителни учебни модули 

Предприемачество 4 144   

Информационни 

технологии 

4 144   



Биология и ЗО 4 144   

Химия и ООС 4 144   

II. Избираеми учебни модули 

Предприемачество 1 36   

Информационни 

технологии 

1 36   

Биология и ЗО 1 36   

Химия и ООС 1 36   

Общо за раздел Б 20 720 1340  

Общо за раздел А + 

раздел Б 

32 1152 2144  

Раздел В – факултативни учебни часове 

Общо за раздел В - -   

Общо за раздел А + 

раздел Б + раздел В 

32 1152 2144  



Пояснителни бележки: 

Продължителността на обучението в втори гимназиален етап  е две години. Обучението на 

учениците 9-12 клас се осъществява на едносменен режим. Извън часовете в горната 

таблица в учебния план се включва и по един учебен час за организиране и провеждане на 

спортни дейности чрез следните видове спорт: волейбол,  както и по един учебен час на 

класа. Учебните часове в 11 клас по гражданска защита – 3 на брой и часовете по БДП – 1 

на брой се провеждат в рамките на ЧК от класния ръководител по график, утвърден от 

директора.  

В раздел Б учениците  в 11 клас изучават профилирана подготовка по следните 4 

профилиращи учебни предмети: Предприемачество, Информационни технологии, 

Биология и ЗО и Химия и ООС. Всеки профилиращ учебен предмет се състои от 

задължителни и избираеми модули разпределени, както следва: 

Предприемачество:  

Задължителни учебни модули:  

• Модул 1: „Предприемачество и кариерно развитие“ - 36 часа; 

• Модул 2: „Пазарна икономика“ – 72 часа; 

• Модул 3: „Стартиране на собствен бизнес“ – 36 часа; 

  Избираем учебен модул: „Предприемаческа компетентност“:36 часа; 

Информационни технологии:  

 Задължителни учебни модули:  

• Модул 1: „Обработка и анализ на данни“ - 72 часа; 

• Модул 2: „Мултимедия“ – 72 часа; 

  Избираем учебен модул: „ Проекти по ИТ“- 36 часа; 

Биология и ЗО:   

Задължителни учебни модули:  

• Модул 1: „Клетката – елементарна биологична система“ - 72 часа(I срок); 

• Модул 2: „Многоклетъчна организация на биологичните системи“ – 72 часа(II 

срок); 

  Избираем учебен модул: „Здравословно хранене“ - 36 часа; 

 

Химия и ООС : 

Задължителни учебни модули:  

• Модул 1: „Теоретични основи на химията“ - 72 часа(I срок); 

• Модул 2: „Химия на неорганичните вещества“ – 72 часа(II срок); 

  Избираем учебен модул: „Структурна теория“ - 36 часа; 

 

Училищният учебен план влиза в сила от 15 септември 2021 година. 

  

Изготвил:  

 /В. Андонова-ЗДУД/  

 


