
 
 

 

Утвърждавам: 

      Директор: 

  /Мариана Пенкова/ 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

                      за учебната 2022/2023 година 

V a клас 

/прогимназиален етап/ 

Дневна форма на обучение 

 

 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет-Протокол № 

09/07.09.2022 г. и е утвърден със Заповед  № РД-15-353 / 08.09.2022 г. 
. 

 

 



 

 

Училищен учебен план за V а клас 

Учебни седмици: 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

Общо V-VII 

клас 

 

Български език и 

литература 

5,5 187 554  

Английски език 3       102 312  

Математика 5 170 520  

Компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии 

1,5 51 156  

История и 

цивилизации 

2 68 208  

География и 

икономика 

2       68 208  

Човекът и природата 2,5         85 170  

Музика  2 68 190  

Изобразително 

изкуство 

2 68 190  

Технологии и 

предприемачество 

1,5         51 138  

ФВС 2,5         85 242  

Общо за раздел А 29,5 1003 2888  

 



 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Български език и 

литература 

1 34   

Математика 1 34   

Човек и природа 0,5 17   

Общо за раздел Б 2,5 85 260  

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

     

     

Общо за раздел А + 

раздел Б + раздел В 

32 1088 3148  

 

Пояснителни бележки: 

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:  баскетбол  

както и по един учебен час на класа. Учениците от V клас изучават в часа на класа пет/5/ 

часа правилата за безопасност на движението по пътищата и пет/5/ часа защита на 

населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ. 

Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица в края на 

учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното време през учебната година. 

 

Изготвил:  

 /В. Андонова-ЗДУД/ 

 

 

 

 



 

 

 

Утвърждавам: 

      Директор: 

  /Мариана Пенкова/ 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

                      за учебната 2022/2023 година 

V б клас 

/прогимназиален етап/ 

Дневна форма на обучение 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет-Протокол № 

09/07.09.2022 г. и е утвърден със Заповед  № РД-15-353 / 08.09.2022 г. 
. 

 

 



Училищен учебен план за V б клас 

 

Учебни седмици: 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

Общо V-VII 

клас 

 

Български език и 

литература 

5,5 187 554  

Английски език 3       102 312  

Математика 5 170 520  

Компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии 

1,5 51 156  

История и 

цивилизации 

2 68 208  

География и 

икономика 

2         68 208  

Човекът и природата 2,5         85 170  

Музика  2 68 190  

Изобразително 

изкуство 

2 68 190  

Технологии и 

предприемачество 

1,5         51 138  

ФВС 2,5         85 242  

Общо за раздел А 29,5 1003 2888  

 



 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Български език и 

литература 

1 34   

Математика 1 34   

Човек и природа 0,5 17   

Общо за раздел Б 2,5 85 260  

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

     

     

Общо за раздел А + 

раздел Б + раздел В 

32 1088 3148  

 

Пояснителни бележки: 

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:  баскетбол  

както и по един учебен час на класа. Учениците от V клас изучават в часа на класа пет/5/ 

часа правилата за безопасност на движението по пътищата и пет/5/ часа защита на 

населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ. 

Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица в края на 

учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното време през учебната година. 

 

Изготвил:  

 /В.Андонова-ЗДУД/ 

 

 

 

 



 

 

 

Утвърждавам: 

      Директор: 

  /Мариана Пенкова/ 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

                      за учебната 2022/2023 година 

V в клас 

/прогимназиален етап/ 

Дневна форма на обучение 

 

 

 
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет-Протокол № 

09/07.09.2022 г. и е утвърден със Заповед  № РД-15-353 / 08.09.2022 г. 
. 

 

 

 

 



Училищен учебен план за V в клас 

 

 

Учебни седмици: 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети Седмичен 

брой часове 

Годишен брой 

часове 

Общо V-VII 

клас 

 

Български език и 

литература 

5,5 187 554  

Английски език 3       102 312  

Математика 5 170 520  

Компютърно 

моделиране и 

информационни 

технологии 

1,5 51 156  

История и 

цивилизации 

2 68 208  

География и 

икономика 

2       68 208  

Човекът и природата 2,5         85 170  

Музика  2 68 190  

Изобразително 

изкуство 

2 68 190  

Технологии и 

предприемачество 

1,5         51 138  

ФВС 2,5         85 242  

Общо за раздел А 29,5 1003 2888  



 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Български език и 

литература 

0,5 17   

Математика 1 34   

Човек и природа 1 34   

Общо за раздел Б 2,5 85 260  

 

 

Раздел В – факултативни учебни часове 

     

     

Общо за раздел А + 

раздел Б + раздел В 

32 1088 3148  

 

Пояснителни бележки: 

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:  баскетбол  

както и по един учебен час на класа. Учениците от V клас изучават в часа на класа пет/5/ 

часа правилата за безопасност на движението по пътищата и пет/5/ часа защита на 

населението при бедствия, аварии и катастрофи; оказване на първа помощ. 

Проектните и творческите дейности се осъществяват в една учебна седмица в края на 

учебните занятия или в няколко дни в рамките на учебното време през учебната година. 

 

Изготвил:  

 /В. Андонова-ЗДУД/ 

 


