
Средно училище „Христо Ботев“- град Русе

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За УШЕ клас, профил „Хуманитарни науки“

с интензивно изучаване на чужд език

Учебнагодина: 2022/2023
Образователна степен: средна - първи гимназиален етап
Формана обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



1 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НАУЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Т гимназиален етап| УША класУчебни седмици. 36

Уен предмети чевиааатя ченаня,

Български езики литература. 4 144
Английски език 18 648
Математика 3 108
Информационни технологии. 1 36

|

Философия 1 36
| Музика 0,5 18

Изобразително изкуство 0,5 18

|
Физическо възпитаниеи спорт 2 72

Общоза раздел А

Общ брой часовеза раздел Б 2 72

1. История и цивилизации 1 36

2. География и икономика. 1 36

Общоза раздел А + раздел Б 32 1152

Максимален брой часове за раздел В

Няма 0 0



П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласночл. 94, на Закона за училищното и
предучиищното образование, чл.12, ал.2, т. 2 Приложение Ме 2/, чл. 14, ал. 3,т.1 - 19, чл.
16, чл. 17, ал. иал2 на Наредба Мо 4 от 30.11.2015г. за учебния план.

2. Обучението в профил „Хуманитарни науки“с с интензивно: изучаване на чужд«зик по общообразователния учебен предмет Английски език, съгласночл. 14, ал. 3, т. биал. 4. на Наредба Мо 4 от 30.11.2015г. за учебния план.
3. Веяка учебнаседмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се

включва и по един учебен час за организиране н провеждане на спортни дейности
чрез следните видове спорт: Волейбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т.7и
алот Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09-1111/15.08.2016 г. на.
министъра на образованието и науката за организиранеи провеждане на спортнидейности.

4.Всяка учебна седмица включва и по сдин час - час на класа, който се използва за
последователно развитис на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на
граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласночл.
92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 г.,
съгласно чл.16, ал.2 от Наредба Ме4/30.11.2015 г. за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е

започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, съгласно чл.19, ал.2 от Наредба
е4/30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението сн, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обученисто продължава.

3. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическиясъвет - протокол
Хе08/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол МЬ03/08.09.2022 г. ие
утвърден със заповед на директора ХЪРД--18-453/13.09.2022 г.



УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За УШЕклас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“

с интензивно изучаване на чужд език

Учебна година: 2022/2023
Образователна степен: средна- първи гимназиален етап
Форма наобучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НАУЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Учебни седмици
|

Т гимназиален етап
УШБ клас

36

Учебни предмети Седмичен брой! Годищен брой
учебни часове|учебни часове

Български езики литература. 4 144
Английски език 18 648
Математика. 3 108
Информатика 2 72
Информационни технологии 1 36|Философия 1 36
Музика. 0,5 18
Изобразително изкуство 0,5 18
Физическо възпитание и спорт 2 72
Общо за раздел А 32 1152

Общ брой часове за раздел Б 0 0

|Общо за раздел А + раздел Б 32 1152

Максимален брой часове за. раздел В

Няма



П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94, па Закона за училищното ипредучилищното: образование, чл.12, ал.2, т. 3 /Приложение Хо 3,, чл. 14, ал. 3, т.1 -т.9, чл. 16,чл.17, ал.| иал.2 на Наредба Ле 4 от 30.11.2015г. за учебния план.
2. Обучението в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ е с интензивно изучаване наута вик по общообразователния учебен предмет Английскиезик, съгласно чл. 14, ал. 3,1.6нал. 4. на НаредбаЛ 4 от 30.11.2015г. за учебния план
3. Веяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП,сенспочва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности

чрез следните видове спорт: Волейбол съгласно чл. 2, ал. от ЗПУО, чл.14, ал. З,п. 7 иалзст. Наредба Хе 30.11.2013 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09.1111/15.08.2016г. на
министъра на образованието и науката за организиране и. провеждане на спортни дейности.

4. Веяка учебна седмица включва и по един час - час на класа, който се използва за
постедователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласночл. 92, ал. 2 отЗПУО, чл. 14, ал. бот Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 г., съгласно
чл.16, ал.? от Наредба Хе4/30.11.2015 г. за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който с
започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, съгласно чл.19, ал.2 от Наредба
64/30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.

8. Училишният учебен план приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол
Хе08/09.09.2022 г., съгласуван с с Обществения съвет - протокол МЬ03/08.09.2022 г. ис
утвърден със заповед на директора ХУРД-18-453/13.09.2022 г.



УТВЪРЖДАВАМ:ЦИКДиректор: Теодор

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За УШВ клас, профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на чужд език

Учебнагодина: 2022/2023
Образователна степен: средна-- първи гимназиален етап
Форманаобучение: дневна
Организацияна учебния ден: полудневна



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕНБРОЙ НА.УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

1 гимназиален етап |
УШВ класУчебни седмици 36

еби пеонета реничаня( ебинатаи
Български езики литература. 4 144
Английски език 18 648
Математика З 108
Информатика 2 72
Информационни технологии 1 36
Философия 1 36
Музика 0,5 18

Изобразителноизкуство 0,5 18
Физическо възпитание и спорт 2 72

| Общоза раздел А 32 1152

Общ брой часовеза раздел Б 0 0

Общо за раздел А + раздел Б 32 1152

Максимален брой часовеза. раздел В

Няма 0 0



П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Учидищният учебен план с разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и.
предучилищното образование. ча.12, ал, т. 3 Приложение 6 3/, ча. 14, ал. 3, 1.1 т.9, ча.16, чл. 17, ал.1 нал.2 на Наредба Мо 4 от 30.11.2015г. за учебния план.

2. Обучението в профил „Природни науки“ с с интензивно изучаване на чужд езикпо общообразователния учебен предмет Английски език, съгласно ча. 14. ал. 3, т.биал.4.на Наредба Ме 4 от 30.11.2013г. за учебния план
3. Веяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, сенспочва и по сдин учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности

Чрез следните видове спорт: Волейбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, 1. 7изл.5 от Наредба Зе 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Зе Хе РД 09-1111/15.08.2016 г. на
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

4. Веяка учебна седмица включва и по сдин час - час на класа, който се използва за
последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на
граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласно чл.
92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,ал. б от Наредба 6 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 г.,
съгласно чл.16, ал.? от Наредба Мъ/30.11.2015 г. за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който с
започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русс, съгласночл.19, ал.2. от Наредба.
3964/30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.

8. Училищният учебен план с приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол
Хе08/09.09.2022 г., съгласуван с с Обществения съвет - протокол Хе03/08.09.2022 г. ие
утвърден със заповед на директора ХЪРД-18-453/13.09.2022 г.



Средно училище „Христо Ботев“

УТВЪРЖДАВАМ:.....| ||) )

Директор: Теодор Код

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За ГХА клас, профил „Хуманитарни науки“

с интензивно изучаване на чужд език

Учебнагодина: 2022/2023
Образователна степен: средна- първи гимназиален етап
Формана обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НАУЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Т гимназиален етап
ТХ

А
клас.Учебни седмици 36

еоран Зипалене
Български език и литература. 3 108.

Английски език 4 144
Немскиезик /Руски език 2 72

Математика. 3 108

Информационни технологии 1 36|История и цивилизации 4 144

География и икономика 2 72

Философия 1 36
Биология и здравно образование 2,5 90

Физика и астрономия. 2,5 90
Химия и опазване на околната среда. 2,5 90

Музика. 0,5 18

Изобразителноизкуство 0,5 18

Физическо възпитаниеи спорт: 2 72

Общоза раздел А. 30,5 1098ГваздедБ-избираеми
учебничасове1Общ брой часове за раздел Б 1,5 54

1. Български език и литература 1,5 54

Общоза раздел А + раздел Б 32 1152



Максимален брой часове за раздел В

Няма 0 0

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебенплан е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищнотои.
предучилищното образование, чл.12, ал.2, т. 2 Приложение Мо 2/, чл. 14, ал. 3, т.1 - 1.9, чл.
16, чл. 17, ал. иал.2. на Наредба Ме 4 от 30.11.2015г. за учебния план.

2. Обучението в профил „Хуманитарни науки“с с интензивно изучаване на чужд
език по общообразователния учебен предмет Английски език, съгласно чл. 14, ал. 3, т. би
ал. 4. на Наредба Ло 4 от 30.11.2015г. за учебния план

3. Всяка учебнаседмица, освенчасовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се
включва и по сдин учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности
чрез следните видове спорт: Волейбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т.7и
ал.5 от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09-1111/15.08.2016г. на.

министъра на образованието и науката за организиранеи провеждане на спортни дейности.
4. Всяка учебна седмица включва и по един час - час на класа, който се използва за

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на
граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласно чл.
92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. б от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 г.,
съгласно чл.16, ал.2 от Наредба Жъ/30.11.2015 г. за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който с
започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, съгласно чл.19, ал.2 от Наредба
е4/30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.

8. Училищният учебен план с приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол
.08/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол М+03/08.09.2022 г. ис
утвърденсъс заповед на директора ХРД-18-453/13.09.2022 г.



Средно училище „Христо Ботев

УТВЪРЖДАВАМ:0...Директор: Теодор

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За ГХЕ клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“

с интензивно изучаване на чужд език

Учебнагодина: 2022/2023
Образователна степен: средна- първи гимназиален етап
Формана обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ,СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

1 гимназиален етап
ТХ Б клас.

Учебни седмици 36

Седмичен брой: Годишен бройУчебни предмети
учебни часове|учебни часове

Български език и литература. 3 108

Английски език 4 144

Немски език /Руски език 2 72

Математика 3 108.

Информационни технологии 1 36

История и цивилизации. 4 144

„География и икономика 2 72

Философия 1 36

Биология и здравно образование 2,5 90

Физика и астрономия 2,5 90

Химия и опазване на околната среда 2,5 90

Музика 0,5 18

Изобразително изкуство 0,5 18

| Физическо възпитаниеи спорт 2 72

Общо за раздел А 30,5 1098

Общ брой часове за раздел Б 1,5 54

1. Информатика. 0,5 18

2. Информационни технологии. 1 36

Общоза раздел А + раздел Б 32 1152,



Максимален брой часове за раздел В

Няма 0 0

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласночл. 04, на Закона за училищното и

предучилищното образование, чл.12, ал.2, т. 3 Приложение Хе 3/, чл. 14, ал. 3, т.1 - т.9, чл.
16, чл. 17, ал. иал.2 на Наредба ЛЮ 4 от 30.11.2015г. за учебния план.

2. Обучението в профил „Софтуерни и хардуерни науки“е с интензивно изучаване
на чужд език по общообразователния учебен предмет Английски език, съгласно чл. 14, ал.
3.т.биал.4.на НаредбаМ 4 от 30.11.2015г. за учебния план

3. 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.

чрез следните видове спорт: Волейбол съгласно чл. 92, ал. | от ЗПУО,чл.14, ал. 3, т. 7 нал.
5 от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09-1111/15.08.2016г. на
министъра на образованието и науката за организиране и провеждане наспортни дейности.

4. Всяка учебна седмица включва и по сдин час - час на класа, който се използва за.

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на
граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласно чл.
92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училишният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023г.,
съгласно чл.16, ал.? от Наредба Ме/30.11.2015 г. за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е.

започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, съгласно чл.19, ал.2 от Наредба
Ме4)30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.

8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол
Хе08/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол Хе03/08.09.2022 г. ис
утвърден със заповед на директора ЖРД-18-453/13.09.2022г.



Средно училище„Христо Ботев

УТВЪРЖДАВАМ: УМ.
Директор: Теодо

УЧИЛИЩЕН
За ГХВ клас, профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на чужд език

Учебна година: 2022/2023
Образователна степен: средна - първи гимназиален етап
Формана обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

1 гимназиален етап
ТХ В клас

Учебни седмици 36

обн предмети
Седмичен брой! Годишен брой
учебни часове|учебни часове

Български език и литература 3 108

Английски език 4 144

Немски език /Руски език 2 72

| Математика. 3 108
| Информационни технологии 1 36

История и цивилизации. 4 144
|
География и икономика. 2 7
Философия 1 36

Биология и здравно образование 2,5 90

Физика и астрономия 2,5 90
Химия и опазване на околната среда 2,5 90

Музика 0,5 18

Изобразително изкуство 0,5 18
|
Физическо възпитание и спорт 2 72

Обшо за раздел А. 30,5 1098|РазделБ-избираеми

учебничасовеиОбщ брой часове за раздел Б 15 54

1. Биология и здравно образование. 0,5 18

2. Химияиопазванена околната
1 36

среда.

| Общо за раздел А + раздел Б 32 1152.



Максимален брой часове за раздел В
| Няма 0 0

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебенплан е разработен съгласно чл. 04, на Закона за училищнотои.
предучилищното образование, чл.12, ал.2, т. 3 Приложение Ме 3/, чл. 14, ал. 3, т.1 - т.9, чл.
16, чл. 17, ал.1 нал.2 на Наредба Ле 4 от 30.11.2015г. за учебния план.

2. Обучението в профил „Природни науки“ е с интензивно изучаване на чужд език
по обшообразователния учебен предмет Английски език, съгласночл. 14, ал. 3, т. 6 иал. 4.
на Наредба Ме 4 от 30.11.2015г. за учебния план

3. Всяка учебнаседмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности

чрез следните видове спорт: Волейбол съгласночл. 92, ал. | от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7и
ал.5 от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09-1111/15.08.2016г. на.

министъра на образованието и науката за организиране и провежданена спортнидейности.
4. Всяка учебна седмица включва и по един час - час на класа, който се използва за

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на.

граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласно чл.

92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. б от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 г.,

съгласно чл.16, ал.2 от Наредба Мъ/30.11.2015 г. за учебния план.

6. Всеки учен има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е

започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, съгласно чл.19, ал2 от Наредба.

244/30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,

действащ през учебната година, от която обучението продължава.
8. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол

#.08/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол Хе03/08.09.2022 г. ие
утвърден със заповед на директора ХЪРД-18-453/13.09.2022 г.



Утвърждадвдм: ИМ -
Директор: Теодор

К

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За Хклас, профил „Хуманитарни науки“

с интензивно изучаване на чужд език

Учебнагодина: 2022/2023
Образователна степен: средна- първи гимназиален етап
Формана обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

1 гимназиален етап
ХА клас

Учебни седмици 36

Учебни предмети
Седмичен брой: Годишен брой| учебни часове|учебни часове

Български език и литература з 108

Английски език 2 ?
Немски език /Руски сзик 2 ?|Математика

2 ?
|

Информационни технологии 05 18

|
История и пивилизации 35 126

“География и икономика 25 90

Философия 2 ?
„Биология и здравно образование 2 ?
Физика и астрономия. 2 г
Химия и опазване на околната среда 2 г
Музика. 05 1в

Изобразително изкуство 05 1|Физическо възпитание и спорт. 2 ?
Общо за раздел А

Общ брой часове за раздел Б 55 198

1. Български език и литература 2 г
2. Английски език 1 36

3. Математика. 1 36

4. Информационни технологии 0,5 18

| 5. История и цивилизации 1 36



Г

| Общо за раздел А + раздел Б 32 1152, 1
| -

Максимален брой часове за раздел В

Няма

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищнотои.
предучилищното образование, чл.12, ал.2, т. 2 Приложение Хе 2, чл. 14, ал. 3, 11 - 79,чл.
16. чл. 17, ал. 1 иал.2 на Наредба Ле 4 от 30.11.2015г. за учебния план.

2. Обучението в профил „Хуманитарни науки“ е с интензивно изучаване на чужд

език по общообразователния учебен предмет Английски език, съгласночл. 14, ал. 3, т.би
ал.4. на Наредба М 4 от 30.11.2015г. за учебния план

3. Всяка учебна седмица, освенчасовете по физическо възпитаниеи спорт - ООП, се

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности

чрез следните видове спорт: Волейбол съгласно чл. 92, ал. | от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. Ти

ал.5 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09-1111/15.08.2016 г. на

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

4. Всяка учебна седмица включва и по сдин час - час на класа, който се използва за

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на

граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласночл.
92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал. б от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 г.,

съгласночл.16, ал.2 от Наредба Ме4/30.11.2015 г. за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който с

започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, съгласно чл.19, ал? от Наредба.

Хе4/30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,

действащ през учебната година, от която обучението продължава.

8. Училищният учебен план е приет на заседаниена Педагогическия съвет - протокол

Хь08/09.09.2022. г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол Хе03/08.09.2022 г. ие

утвърден със заповед на директора ХЪРД-18-453/13.09.2022 г.



УЧИЛИЩЕНУЧЕБЕН ПЛАН
За ХЕ клас, профил „Софтуерни и хардуерни науки“

с интензивно изучаване на чужд език

Учебна година: 2022/2023
Образователна степен: средна- първи гимназиален етап
Формана обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



Т. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

| 1 гимназиален етап
ХБ клас

Учебни седмици 36

аа сирени аеБългарски език и литература. 3 108

|
Английски език 2 72

Немски език /Руски език 2 72

„Математика. 2 72|Информационни технологии. 0,5 18

История и цивилизации 3,5 126

География и икономика 2,5 90

Философия 2 72
„ Биология и здравно образование 2 72

Физика и астрономия 2 72

Химия и опазване на околната среда. 2 72

| Музика. 0,5 18
|

Изобразително изкуство 0,5 18

Физическо възпитание и спорт 2 72

Общоза раздел А 26,5 954
дваБ-избираеми
учебиичасове|Общ брой часове за раздел Б 5,5 198

1. Български език и литература 1 36

| 2. Английски език 1 36

3. Математика 2 72

4. Информационни технологии 1, 54

Общо за раздел А + раздел Б Е 182



Максимален брой часове за раздел В

Няма 0 0

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласночл. 94, на Закона за училищнотои

предучилищното образование, чл.12, ал.2,т. 3 Приложение Ме 3/,чл. 14, ал. 3, т.! - т.9, чл.
10, ча. 17, ал.1 иал.2 на Наредба Ме 4 от 30.11.2015г. за учебния план.

2. Обучението в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ е с интензивно изучаване
ка чужд език по общообразователния учебен предмет Английски език, съгласно чл. 14, ал.
3, т.биал. 4. на Наредба Ме 4 от 30.11.2015г. за учебния план

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитаниеи спорт - ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности.
чрез следните видове спорт: Волейбол съгласночл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7и
ал.5 от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09-1111/15.08.2016 г. на.

министъра на образованието и науката за организиранеи провежданена спортни дейности.
4. Веяка учебна седмица включва и по сдин час - час на класа, който се използва за

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на.

граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласно чл.
92, ал. 2 от ЗПУО,чл. 14, ал. бот Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 г.,
съгласно чл.16, ал.2. от Наредба Ме/30.11.2015 г. за учебния план.

6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, съгласно чл.19, ал.2 от Наредба
Хе4/30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.

8. Училищният учебен план с приет на заседаниена Педагогическия съвет - протокол
3408/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол Ме03/08.09.2022 г. ис
утвърден със заповед на директора ХУРД-18-453/13.09.2022 г.



УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За ХВклас, профил „Природни науки“
с интензивно изучаване на чужд език

Учебнагодина: 2022/2023
Образователна степен: средна - първи гимназиален етап
Формана обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



1. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

Т гимназиален етап
ХВ клас

Учебни седмици 36

учебни часове|учебни часове
|

Български език и литература з 108

Английски сзик 2 ?
Немски език /Руски език 2 ?
Математика 2 ?
Информационни технологии. 05 1
История и цивилизации 35 126

География и икономика 25 90

Философия 2 7?
,

Биология и здравно образование 2 ?
Физика и астрономия 2 7?

Химия и опазване на околната среда. 2 7?

Музика 05 18

Изобразително изкуство 0,5 18|Физическо възпитаниен спорт 2 ?
Общо за раздел А. 26,5 954аРаздеаБ-избирвеми
учебничов1“Общ брой часове за раздел Б 55 198

1. Български език и литература. 1 36

2. Английски език 1 36

(3. Математика 1 36
|

4. Информационнитехнологии. 0,5 18

(5 Биология и здравно образование 1 36



| 6. Химия и опазване на околната среда 1 36

|

Общоза раздел А + раздел Б. за 1152

Максимален бройчасове за раздел В. 4 144
|

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94, на Закона за учипащното и

предучилищното образование, чл.12, ал.2,т. 3 Приложение Ж 3/, чл.14, ал. 3, т.! - т9, чл. 16, чл. 17,

ал. иал.2 на НаредбаМ 4 от 30.11.2015г. за учебния план.
2. Обучението в профил „Природни науки“ с с интензивно изучаване на чужд език по

обшообразователния учебен предмет Английски език, съгласно чл. 14,ал. 3, т. биал. 4. на Наредба2 4

от 30.11.2013г. за учебния план
3. 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 чрез следните видове
спорт: Волейбол съгласно чл. 92, ал. | от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.5 от Наредба Хо 4/30.11.2015 за
учебния план, Заповед Ж Ме РД 09-1111/15.08.2016 г. на. министъра на образованието и науката за.

организиране и провеждане на спортни дейности.
4. Всяка учебна седмица включва и по сдин час - час на класа, който се използва за.

последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански
компетентности, включително чрез ученическото самоуправление, съгласночл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,

ал. бот Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план.
5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023г., съгласно чл.16,

ал.2 от Наредба Ме4/30.11.2015 г. за учебния план.
6. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е започнал да.

се обучава в СУ „Христо Ботев“, гр. Русе, съгласно чл.19, ал.2 от Наредба Ме4/30.11.2015 г. за учебния
План.

7. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план, действащ през
учебната година, от която обучението продължава.

8. Училишният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол
Хе08/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол Хе03/08.09.2022 г. ие утвърден.
със заповедна директора ХЪРД-18-453/13.09.2022 г.
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