
УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За ХГклас, профил „Хуманитарни науки“

с интензивно изучаване на чужд език

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



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

П гимназиален етап.
ХГА класУчебни седмици 36

Учебни предмети пи учебни
педие(реа

Български език и литература. з 108
Английски език 2 7?
Немски език /Руски език 2 7?
Математика 2 7?
Гражданско образование 1 36
Физическо възпитание и спорт 2 ?
Общо за раздел А. 12 432

Профилирана подготовка.
задължителни и избираеми 20 томодули/

574 часа - ЗМиТчас - ИМ/
Задължителни модули:

М1 Езикът и обществото
Лсрок-2ч,/

М2 - Езикови употреби
Лерок-2ч/

1. Български език и литература! М4- дритичова елена 180

МЗ -Диалогични прочити
Шерок- 2 ч,/

Избираем модул: Езикова
култура

Лерок- 1 ч/
Шесрок- 1ч/

37 часа - ЗМ ит! час- ИМ
Задължителни модули:

М!- Власт и институции.
Лерок-2ч,/

2. История и цивилизации мо ко срок оббиност 180

Лерок - 1 ч/
Лерок- 1 ч/

МЗ - Човек и общество
Лсрок-1ч/



срок - Тч/
Избираем модул:

Българските конституции
Лерок- 1 ч./
Шерок- 1 ч,/

3. География и икономика

5 4 часа - ЗМи час - ИМ/
Задължителни модули:

М! -Природноресурсен.
потенциал. Устойчиво

развитие.
Лерок-2ч./

М2 -Геополитическа и
обществена култура.

Лесрок-2 ч./
МЗ - Съвременно

икономическо развитие
Шерок-2 ч./

Ма - Европа, Азияи.
България.

Шерок-2 ч./
Избираем модул:

География на туризма.
Л срок - 1 ч./
срок1 ч./

180

4. Английски език

5 4 часа - ЗМи 1 час - ИМ/

срок - 1 ч,/
М2 - Писмено общуване.

Лерок- 1ч,/
срок - 1 ч./

МЗ - Езикът чрез
литературата
Лерок- 1ч,/
Шерок- 1ч/
М4 - Култура и

междукултурно общуване:
Лсрок- 1 ч./
Шсрок- 1 ч./

Избираем модул:
Приложен английски език

Лерок- 1ч/
срок - 1 ч./

180

Общ брой часове за раздел Б 20 720

Общоза раздел
А

+ раздел Б. 32 1152



|

Максимален брой часове за раздел В 4 144

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94 на Законаза училищното и

предучилищното образование, чл.12, ал.2, т. 2 Приложение е 2/, чл. 14, ал. 3, т.! - 9, чл.
16, чл. 17, ал.1 и ал.2? на Наредба Ле 4 от 30.11.2015г. за учебния план; чл.2, ал. 1,2,3,4,5,6,
ал. 7,т2, чл3, ал. 1,2, 3, и4 на Наредба Ме 7от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

2. Обучението в профил „Хуманитарни науки“е с интензивно изучаване на чужд
език по общообразователния учебен предмет Английски език, съгласно чл. 14, ал. 3, т. би
ал. 4. на Наредба Л2 4 от 30.11.2013г. за учебния план.

3. Всяка учебнаседмица, 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. | от ЗПУО,чл.14, ал. 3, т. 7 иал.5
от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09-1111/15.08.2016 г. на
министъра на образованисто и науката за организиране и провежданена спортни дейности.

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

последователно развитиена класа, за патриотично възпитаниеи за изгражданена 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 учебнияплан.

5. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023 г.,
съгласно чл.16, ал.2 от Наредба Хе4/30.11.2015 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 с приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол.
Хе08/09.09.2022. г., съгласуван с с Обществения съвет - протокол М03/08.09.2022 г. ис
утвърденсъс заповед на директора ХеРД-18-453/13.09.2022 г.



Средно училище „Христо Ботев“

УТВЪРЖДАВАМ:..../.
Директор:

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

с интензивно изучаване на чужд език

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



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

| Х1Б клас.
Учебни седмици. 36

Седмичен брой учебни|Годишен брой
часове учебни часове

Български език и литература. 3 108

Учебни предмети

Английски език 2 72

Немски език /Руски език 2 ?
Математика 2 72

Гражданско образование 1 36

Физическо възпитание и спорт. 2 г
Общо за разделА 12 432

Профилиранаподготовка 18 648

64 часа - ЗМи2 часа -им
Задължителни модули:

М! Обектно
ориентирано
проектиранс и
програмиране
Лсрок-4ч/

М2 - Структури от данни
и алгоритми:
Л срок - 4 ч./

Избираем модул:
Приложение на.
информатиката
Перок-2ч./

| срок -2 ч./
674 часа - ЗМи?2 часа -

им/
Задължителни модули:

М1 - Обработка и анализ
на данни

Дсрок-4ч./
М2 - Мултимедия
Шсрок-4ч./

Избираем модул:
Приложение на
информационните

технологии

1. Информатика. 216

2. Информационни технологии 216



Лерок- 2ч/
Шерок- 2 ч./

3. Английски език /Математика/
Физика и астрономия

Английски

език
64 часа - ЗМи? часа -

им/
Задължителни модули:
М1- Устно общуване.

Лерок- 1 ч,/
Л срок - 1 ч./

М2 - Писмено общуване.
Лерок- 1 ч/
срок - 1 ч./

МЗ- Езикът чрез
литературата.
Лесрок- 1 ч./
Шерок- | ч./
М4 - Култура и.

междукултурно.
общуване

Л срок - 1 ч./
Леерок- 1 ч./

Избираем модул:
Приложен английски

език
Лерок-2 ч./
Шсрок-2ч./

атика
614 часа - ЗМи?2 часа -

им/
Задължителни модули:
М1- Геометрия.
Лерок-2ч,/
Шсрок-2ч./

М2 - Елементи на
математическия анализ

Лсрок-2ч./
срок -2ч./

Избираем модул:
Допълнителни теми по

математика.
Лсрок-2ч./
Шерок-2ч,/

Физикаиастрономия
614часа - ЗМи? часа -

им/
Задължителни модули:

М1- Движение и
енергия

Лсрок - 3 ч./

216



М2 - Поле и енергия.
Шерок-Зч/

|
МЗ - Бкспериментална.

физика.
Лсрок- 1 ч/
срок - 1 ч./

Избираем модул:
Обща физика
Лсрок-2ч/
срок -2ч,/

Разширена подготовка. 2 ?
1. Български език и литература 2 ?

| Общ брой часове за раздел Б 20 720

| общоза раздел А + раздел Б 32 1152

Максимален брой часове за раздел 4 144в
Няма 0 0

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл.12, ал.2, т. 3 Приложение Ме 3/,чл. 14, ал. 3, т.1 - т.9, чл. 16, чл.
17, ал. иал? на Наредба МО 4 от 30.11.2013г. за учебния план; чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ал. 7, т.5,
чл.3, ал. 1,2, 3, и4 наНаредба е 7от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

2. Обучението в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ е с интензивно изучаване на.
чужд език по общообразователния учебен предмет Английски език, съгласночл. 14, ал. 3, т. би
ал. 4. на Наредба Ло 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 учебенчас за организиране и провежданена спортни дейности чрез следните.
видове спорт: Водейбол съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.5 от Наредба Хе

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Ме РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на
образованието и науката за организиране и провежданена 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, съгласно чл. 92, ал. 2 от
ЗПУО,чл. 14, ал. 6 от Наредба Ме 4/30.11.2015 за учебния план.

4



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

6. Всски 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, ал2 от Наредба
2е4/30.11.2015 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
е08/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол М603/08.09.2022 г. ие утвърден
със заповед на директора ХЪРД-18-453/13.09.2022 г.



Средно училище „Христо Ботев“

УТВЪРЖДАВАМ: ..../И/ 44Директор: Теодор

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

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



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

| Учебни предмети

| П гимназиален етап
ХЕВ клас.

„Учебни седмици 36

Седмичен брой учебни Годишен брой
часове. учебни часове

Български език и литература 108

Английски език 72

Немски език /Руски език. 72

Математика

3

2

2

2 72

Гражданско образование. 1 36
Физическо възпитание и спорт 2 72

Общо за раздел А

Профилирана подготовка

12

18

432

648

1. Биология и здравно
образование.

744часа - ЗМ иЗ часа --
Им

Задължителни модули:
М!- Клетката -

елементарна биологична.
система.

Лерок-4ч/
М2 - Многоклетъчна

организация на.
биологичните системи
срок -4ч./

Избираем модул: Клетката,
високо автоматизирана

лаборатория.
Лерок-3ч/
срок - 3 ч./

252

2. Химияиопазванена
околната среда

54часа - ЗМи ! час - ИМ/
Задължителни модули:

М!- Теоретични основи на
химията.

Лерок- 4 ч./
М2 - Химия на

неорганичните вещества.
Лерок-4ч./

Избирасм модул: Химични.

180.

2



елементи и съсдиненията.
им

Лсрок- 1 ч./
ЛГерок <- 1 ч./

3. Английски език/Физика и
астрономия

Разширена подготовка

Английски

език
614 часа - ЗМи? часа -

им/
Задължителни модули:
м! -Устно общуване

Лерок-1ч/
срок - 1 ч./

М2 -Писмено общуване
Лсрок- 1 ч/
срок - 1ч./

Мз - Езикът чрез
литературата.
Лсрок- 1ч./
Шерок- 1 ч./
М4- Култура и.

междукултурно общуване
Лсрок- 1 ч/
Лерок- 1 ч./

Избираем модул:
Приложен английски език

Лерок-2 ч./
Шсрок-2ч./Физикаиастрономия

614 часа - ЗМи? часа -
им/

Задължителни модули:
М!- Движение и енергия

Лерок- 3 ч./
Мо - Поле н енергия

Шсрок-3 ч./

МЗ - Бкспериментална.
физика.
Лсрок- 1 ч/
срок - 1 ч./

Избираем модул:
Обща физика
Лсрок-2ч./
Шерок-2ч./

216

72

1. Български език и лит 72

Общ брой часовеза раздел Б 20 720



Общоза раздел А + раздел Б. з 152

Максимален брой часове за
раздел В

Няма 0 0

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училишният учебен план с разработен съгласно чл. 94 на Закона за училищното и
предучилищното образование, чл.12, ал.2, т. 3 Приложение е 3/,чл. 14, ал. 3, т.1 - т.9, чл. 16, чл.
17, ал. 1 нал.2 на Наредба М 4 от 30.11.2013г. за учебния план; чл. 2, ал. 1, 2, 3,4, 5, 6, ал. 7, 1.8,
ча.3, ал. 1,2, 3, и4 на Наредба Хе 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

2. Обучението в профил „Природни науки“ е с интензивно изучаване на чужд език по
общообразователния учебен предмет Английски език, съгласно чл. 14, ал. 3, т. 6 нал. 4. на
Наредба Ло 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 и ал.5 от Наредба Хе

430.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Хе РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на
образованието и науката за организиране и провежданена спортнидейности.

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. б от Наредба Хе 4/30.11.2015 за учебния план.

5. Училишният 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. Русе, съгласно чл.19, ал? от Наредба
9а4/30.11.2015 г. за учебния план.

7. Лицате, 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 с с Обществения съвет - протокол Х203/08.09.2022 г. ис утвърден.
със заповедна директора ХеРД-18-453/13.09.2022 г.



УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
За ХПклас, профил „Хуманитарни науки“

с интензивно изучаване на чужд език

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



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

П гимназиален етап.
ХПА клас

Учебни седмици з1

Седмичен брой|Годишен брой
учебни часове учебни часове

Български език и литература з 93

Учебни предмети.

Английски език 2 62

Немски език /Руски език 2 6
Математика 2 62

Гражданско образование. 1 з
Физическо възпитаниси спорт 2 62

Общо за раздел А 12 372

Профилирана подготовка. т бозадължителни и избираеми модули/
57 часа - ЗМ и Г час

-им/
Задължителни

модули:
М1- Езикът и
обществото
Лерок- 1 ч./

: Шерок- 1 ч,/
М2- Езикови
употреби

Лерок- 1 ч./
1. Български език и литература изен 155

прочити
Лерок- 1 ч./
срок - 1 ч/

М4 - Критическо
четене

Лерок- 1 ч./
срок - 1 ч/

Избирасм модул:
Езикова култура
Лерок- 1 ч./
Шерок- 1ч/



2. История и цивилизации

514 часа - ЗМ и час
-им/

Задължителни:
модули:

М1-Власти
институции.
Лерок- 1ч,/
срок - 1 ч,/
М2 - Култура и

духовност
Лерок- 1 ч./
срок - 1ч/
МЗ - Човеки
общество.
Лсрок-2ч./
есрок-2ч./

Избирвеми модули:
Архиви и общество.
Лерок- 1ч/
Шерок- 1ч,/

155

3. География и икономика

5 /4 часа - ЗМ и! час
-им/

Задължителни
модули:

М5 - България и
регионална политика.

Лсрок-2 ч,/
Шерок-2ч./

мб - Географска и
икономическа
информация.
Лерок-2ч,/
Лерок-2ч./

Избираем модул:
България - страна на

природните и
обществените
контрасти.
Лерок- 1 ч/
Лерок- 1 ч./

155

4. Английски език

54часа - ЗМ и час.
-им/

Задължителни.
модули:

М1-Устно
общуване

Лсрок- 1 ч,/
Шерок- 1 ч,/
М2 - Писмено
общуване.

Лесрок- 1 ч./

155



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. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022/2023г.,
съгласно чл.16, ал.2 от Наредба Хе4/30.11.2015 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 е приет на заседание на Педагогическия съв? - протокол

008/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол Ме03/08.09.2022 г. ие
утвърденсъс заповед на директора ХЪРД-18-453/13.09.2022 г.



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

с интензивно изучаване на чужд език

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



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

П гимназиален етап

| Профилирана подготовка.

ХПБ клас„Учебни седмици. за

Учебна предмети
Седмичен брой учебни|Годишен брой

часове учебни часове
Български език и литература з 93

| Английски вик5 2 6
Немски език /Руски език 2 62

Математика 2 62

„Гражданско образование. 1 з
Физическо възпитание и спорт 2 6
Общоза раздел А 12 372ЕпваздеяВизбираемиучебничасове118 558

1. Информатика.

674часа - ЗМи? часа -
им/

Задължителни модули:
МЗ -Релационен модел

на бази от данни
Лсрок-4ч./

ма - Програмиранена
информационни системи

срок - 4 ч./
Избирасм модул:
Приложение на.
информатиката
Лсрок-2ч,/

Шсрок-2ч/

186

2. Информационни технологии

674 часа - ЗМи? часа -
им/

Задължителни модули:
МЗ- „Уеб дизайн“

Лсрок- 2ч/
Шерок-2ч./

М4 - Решаване на
проблеми с

информационни и
комуникационни.

186



технологии
Лерок-2ч./
Шсрок-2ч./

Избираем модул:
Приложение на.

информационните:
технологии
Лерок-2ч,/

Шерок- 2 ч./

3. Английски език/Математика.

глийски език.
614часа - ЗМи? часа --

им/
Задължителни модули:
М!- Устно общуване

Л срок - 1 ч./
ерок- 1 ч./

М2 - Писмено общуване
Д срок - 1 ч./
Шерок- 1 ч./

МВ- Езикът чрез
литературата
Лерок- 1 ч./
срок - 1 ч/

Ма - Култура и
междукултурно

общуване.
Л срок - 1 ч./
срок - 1 ч./

Избираем модул:
Приложен английски

език
Лесрок- 2 ч./
Шсрок-2ч./

тематика.
64 часа - ЗМи?2 часа -

им/
Задължителни модули:

МЗ - Практическа.
математика

Лсрок-4ч./
Ма - Вероятности и

анализ на данни
Шерок- 4 ч./

Избираем модул:
Допълнителни теми по

математика
Лсрок-2ч,/
срок -2ч,/

186

Разширена подготовка. 2 62



1. Български език и литература 2 в |
Общ брой часове за раздел Б 20 620

Общоза раздел А + раздел Б. 32

Максимален брой часове за раздел В

Няма 0 0

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за учиищното и
предучилищното образование, чл.12, ал.2, т. 3 Приложение Ме 3/,чл. 14, ал. З,т.1 - т.9, чл. 16, чл.
17, ал  иал2? на Наредба Ло 4 от 30.11.2015г. за учебния план; чл. 2, ал. 1,2, 3, 4, 5, 6, ал. 7,т.5,
ча, ал. 1,2, 3, и 4 на Наредба Ме 7от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

2. Обучението в профил „Софтуерни и хардуерни науки“ с с интензивно изучаваненачужд 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 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. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 иал.5 от Наредба Хе
430.11.2015 за учебния план, Заповед Хе Ха РД 09-1111/15.08.2016 г. 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, ча. 14, ал. бот 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.? от Наредба М/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, ад? от Наредба
964/30.11.2015 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 прист на заседание на Педагогическия съвет - протокол
208/09.09.2022 г. » съгласуван с с Обществения съвет - протокол МО3/08.09.2022 г. ис утвърден
със заповед на директора ХЪРД-18-453/13.09.2022 г.



Средно училище „Христо Ботев“- град Ру

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

Учебнагодина: 2022/2023
Образователна степен: средна- втори гимназиален етап
Форма наобучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна



П. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Пгимназиаленетап

с Лсрок-4ч./

ХПВ класУчебни седмици. 31

Годишен
Учебни предмети Седмиченброй учебни часове|брой учебни

часове
Български език и литература з 93

| Английски език 2 62
Немски език /Руски език 2 62
Математика 2 62
Гражданско образование. 1 з1

Физическо възпитание и спорт 2 62
Общо за раздел А 12 372

| Профилирана подготовка 18 558

714 часа - ЗМ иЗ часа - ИМ/
Задължителни модули:
М2 - Многоклетъчна.

организация на биологичните
системи

Лерок- 1 ч./
срок -2 ч./

МЗ -Биосфера - структура и.

процеси.
Лесрок- 1 ч./

1. Биология и здравно образование Лесрок- 1 ч./ 217
М4 - Еволюция на.

биологичните системи
Дсрок-2ч./
Лерок- 1 ч./

Избираем модул: Популацията --
основна структурна и

функционалнаединица на.
биосферата
Лесрок- 3 ч./
срок - 3 ч./

6/4 часа - ЗМи?2 часа - ИМ/
Задължителни модули:

2. Химия и опазване на околната среда МВ- Химия на органичните 186
вещества



вещества
Лсрок- 4 ч./

М4- Методиза контрол и
анализ на вешествата.

Шерок-4ч/
Избираем модул: Избрани

класове органични вещества
Лсрок-2 ч./
срок -2ч,/

3. Английски език/Физика и астрономия|

Английски език
5 /4 часа - ЗМи час - ИМ/

Задължителни модули:
М1 Устно общуване

Лсрок- 1 ч/
Шерок- 1 ч,/

М2- Писмено общуване
Лерок- 1 ч./
срок - 1 ч./

МЗ - Езикътчрез литературата
Лерок- 1 ч./
Лсрок- | ч./

М4 - Култура и междукултурно.
общуване

Лерок- 1 ч./
срок - 1 ч./

Избираем модул:
Приложен

английски език
Лерок- 1 ч./
Шерок- 1 ч/

Физика и астрономия
5 4 часа -ЗМи | час - ИМ/

Задължителни модули:
М4 - Атоми,вълни и кванти.

Лсрок- 4ч./
М5 - Съвременна физика

Шерок-4ч./
Избираем модул:
Обща физика
Лерок - 1 ч./
Шерок- 1 ч./

Разширена подготовка.

1. Български език и литература.

Общ брой часове за раздел Б 20

Общоза раздел А + раздел Б 32



Максимален брой часове за раздел В

Няма

П. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Училищният учебен план с разработен съгласно чл. 94 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.1 иал2 на Наредба М 4 от 30.11.2015г. за учебния план; чл. 2, ал. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ал. 7, т.8,
чл.3, ал. 1,2, 3, и4 на Наредба Ме 7 от 11.08.2016 г. за профилираната подготовка.

2. Обучението в профил „Природни науки“ е с интензивно изучаване на чужд език по
общообразователния учебен предмет Английски език, съгласно чл. 14, ал. 3, т. би ал.4. наНаредба Ло 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 и алот Наредба Хе
430.11:2015 за учебния план, Заповед Хе Ме РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на
образованието и наукатаза организиранеи провежданена 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. 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.от Наредба Хе430.11.2015 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 с приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол
08/09.09.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет - протокол Хе03/08.09.2022 г. иеутвърден
със заповед на директора ХеРД-18-453/13.09.2022 г.
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