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Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия 

съвет - протокол № 23/14.09.2022 г., съгласуван е с обществения съвет 

към училището – протокол № 4/13.09.2022 г. и е утвърден със заповед 

на директора № 1011/14.09.2022 г. 
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І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – утвърден със Заповед № РД09-4066 от 

30.08.2022 г. на министъра на образованието и науката. 

ІI. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ 

ЧАСОВЕ 

Видове подготовка, учебни предмети 
ІI гимназиален етап 

ХI клас 

Учебни седмици 36 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 3 108 

Чужд език – Английски език 2 72 

Чужд език – Немски / Руски / Френски 2 72 

Математика 2 72 

Гражданско образование 1 36 

Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 12 432 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

Математика 

Геометрия 2 72 

Елементи на математическия анализ 2 72 

Избрани теми от анализ и геометрия 4 144 

Информатика 

Обектно ориентирано проектиране и 

програмиране 

2 72 

Структури от данни и алгоритми 2 72 

Обектно ориентирано проектиране и 

програмиране - практикум 

1,5 54 

Структури от данни и алгоритми - практикум 1,5 54 

Английски език 

Устно общуване 1 36 

Писмено общуване 1 36 

Езикът чрез литературата 1 36 

Култура и междукултурно общуване 1 36 

Преводаческа работилница 1 36 

Общо за раздел Б 20 720 

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Общо за раздел В 0 0 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 1152 

ІII. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1. Учебният план е разработен на основание на чл. 94, на Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 

2015 г. за учебния план и Приложение № 3 към същата Наредба. 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни деи ̆ности, чрез 
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следната видове спорт: футбол, волейбол, баскетбол, хандбал, тенис на маса, 

бадминтон и шахмат, 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 № РД09-1111/15.08.2016 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 и чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. В рамките на часа на 

класа е предвидено да се изучава Безопасност на движението по пътищата - 1 час 

годишно. 

4. Организация на учебния ден - обучението се осъществява на едносменен 

режим при 45 минутни учебни часове с начало 8.00 часа. 

5. Профилът е приет за иновативен с Решение № 391/17.06.2017 г. на 

Министерски съвет. 


