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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За профилирано образование с интензивно изучаване на
френски език с профил „Чужди езици”
за XI д клас

Учебна година: 2020-2021
Форма на обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е разработен въз основа на Рамков учебен план
за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език с профил
„Чужди езици” /Приложение 2 към чл.12, ал.2, т.2 на Наредба 4 за учебния
план от 30.11.2015г./
Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 13/08.09.2020г., съгласуван е на заседание на Обществения
съвет с протокол №4/06.07.20 и утвърден със заповед на Директора
№957/11.09.20г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

За XI клас

І срок - 18 учебни седмици
ІІ срок - 18 учебни седмици

Съгласно утвърдения със З А П О В Е Д № РД09-2118/ 28.08.2020 г. г.на министъра
на образованието и науката

График на учебното време за учебната 2020/2021 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната
2020/2021 година:
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XII клас
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
04.02.2021 г. – I - XII клас
Неучебни дни
19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
31.05.2021 г. (07.06.2021) – І – III клас (14 учебни седмици + 1 седмица за
проектни дейности)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)
30.06.2021 г. – V – VІ клас (18 учебни седмици за паралелки в спортни училища)
30.06.2021 г. – VII – ХІ клас (18 учебни седмици)
14.07.2021 г. – Х – XI клас (за паралелки с професионална подготовка)
28.07.2021 г. – XI клас (за паралелки с дуална система на обучение)
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Учебни седмици

36

Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Учебни предмети
учебни часове
Български език и литература
3
Чужд език - френски
2
Чужд език - английски
2
Математика
2
1
Гражданско образование
2
Физическо възпитание и спорт
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове/учебни часове за
придобиване на профилирана подготовка/
I профил- Френски език
5
М1-Устно общуване
М2-Писмено общуване
М3-Езикът чрез литературата
М4-Култура и междукултурно общуване
М5-Учебен театър
II профил - Английски език
5
М1-Устно общуване
М2-Писмено общуване
М5-Език и медии

III Профил по избор

5

Български език и литература
М1-Езикът и обществото
М2-Езикови употреби
М3-Диалогични прочити
М4-Критическо четене
М5-Творческо писане
Математика
М1-Геометрия
М2-Елементи на математическия анализ
М5-Математика +
География и икономика
М1-Природноресурсен потенциал.
Устойчиво развитие.
М2-Геополитическа и обществена
култура.
М3-Съвременно икономическо развитие
М4-Европа, Азия и България
Избираем модул-География на
европейските страни
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Годишен брой
учебни часове
108
72
72
72
36
72

180
36
36
36
36
36
180
72
72
36

180
144
36
36
36
36
36
144
72
72
36
144
36
36
36
36
36

Биология и здравно образование
М1-Клетката-елементарна биологична
система
М2-Многоклетъчна организация на
биологичните системи
М5-Приложна биохимия

IV Профил по избор

144
72
72
36

5

История и цивилизации
М1-Власт и институции
М2-Култура и духовност
М3-Човек и общество
Избираем модул-Българското културно
наследство
Философия
М1-История на идеите
М3-Култура на мисленето
М4-Социална психология
Избираем модул-Философска антология
Информационни технологии
М1-Обработка и анализ на данни
М2-Мултимедия
М5-Интегриране на дейности
Физика и астрономия
М1-Движение и енергия
М2-Поле и енергия
М3-Експериментална физика
М5-Приложна физика
Химия и опазване на околната среда
М1-Теоретични основи на химията
М2-Химия на неорганичните вещества
М5-Практически аспекти на
теоретичната химия
Общо за раздел А + раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
4
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
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34

180
72
36
36
36
144
72
36
36
36
144
72
72
36
144
54
54
36
36
144
72
72
36

144

1260

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за
учебния план и Приложение № 2 към същата Наредба.
2. 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
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 0911/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката
за организиране и провеждане на спортни дейности.
3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от
ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.
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