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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Прогимназиален етап
V-а клас
34
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
5
170
Български език и литература
Учебни седмици

3,5

119

Математика

4

136

Информационни технологии

1

34

История и цивилизации

2

68

География и икономика

1,5

51

Човекът и природата

2,5

85

2

68

Технологии и предприемачество

1,5

51

Физическо възпитание и спорт
(музикално изкуство/танцово изкуство)

2,5

85

Общо за раздел А

25,5

867

4,5 / 5

153 / 170

2
2,5
30

68
85
1020

Раздел В – факултативни учебни часове
1. Хор / Оркестър / Ансамбъл
2
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
32

68
1088

Чужд език – Английски език

Изобразително изкуство

Раздел Б – избираеми учебни часове
Общ брой часове за раздел Б
СПЕЦИАЛИЗИРАНА ПОДГОТОВКА
Музикално изкуство
1. Музикален инструмент
2. Солфеж
Общо за раздел А + раздел Б
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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 30.11.2015 г.
за учебния план и Приложение № 9 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.
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 за учебния план.
4. Специализираната подготовка по музикален инструмент се провежда индивидуално и
включва работа с корепетитор, както следва: цигулка, виола и виолончело – 22 часа
годишно, а контрабас, духови и ударни инструменти - 17 часа годишно.
5. Часовете по солфеж се провеждат съгласно Наредба №Н-4 от 20 май 2008 г. за
определяне броя на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и
индивидуалното обучение в училищата по изкуствата и училищата по културата. (ДВ.
бр.50 от 30 Май 2008г., изм. ДВ. бр.62 от 10 август 2010 г.).
6. В последната учебна седмица на втори учебен срок учениците полагат задължително
годишен изпит по съответната си специалност (музикален инструмент или класически
танц) за проверка на изходното ниво.
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