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                                                     УТВЪРЖДАВАМ: ……………………… 

 

ДИРЕКТОР………………………………….                                                                        

  

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

 

на   ВИКТОР ПЛАМЕН БАЕВ - 

ученик от VIIIб клас 

  

 

 

 

 

Учебна година:   2020/2021 

Профил: “Чужди езици“ 

Форма на обучение:  индивидуална               

 

 

 

 

 

 

Индивидуалният учебен план е разработен въз основа на училищен учебен 

план за профил „Чужди езици“ с английски език, утвърден през 2020/2021 

учебна година и съгласуван с родителите. 

 

Индивидуалният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № .........../ .... 09. 2020г. и е утвърден със заповед на директора №РД 

09- 36/21.09. 2020г. Влиза в сила от 23.09.2020г.
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I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО 

ВРЕМЕ 

 

 КУЛТУРНО-

ОБРАЗОВАТЕЛНИ 

ОБЛАСТИ – УЧЕБНИ 

ПРЕДМЕТИ 

   

VIII КЛАС 

  УУП* УУП* ИУП** ИУП** НАМАЛЕНИЕ 

% 

 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 18/18  18/18   

 

 РАЗДЕЛ А – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

 Учебни предмети Годишен 

бр. часове 

Седмичен 

бр. часове 

Годишен 

бр. часове 

Седмичен 

бр. часове 
 

 Български език и 

литература 

144 

 

4 72 

 

2 50% 

 
Чужд език - английски 

648 18 216 6 

 

66,5% 

 
Математика 

108 3 54 1.5 

 

50% 

 Информационни 

технологии 

36 1 18 0.5 50% 

 
Философия 

36 1 18      0.5 50% 

 
 

Музика 
18 0,5 9 0.5 

/18 седм./ 

 

50% 

 
Изобразително 

изкуство 

18 0,5 9 0.5 
/18 седм./ 

 

50% 

 Физическо възпитание 

и спорт 

72 2 освободе

н 

освободе

н 
 

 ВСИЧКО РАЗДЕЛ А: 1080 30 396 11 

 

64% 

 РАЗДЕЛ Б – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

 1. Английски език 

 

72 2 36 1 50% 

 ВСИЧКО РАЗДЕЛ Б: 72 2 36 1 

 

50% 

 ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ А + 

РАЗДЕЛ Б:  

1152 32 432 12 

 
62.5% 

       

 

Легенда:  *УУП – училищен учебен план; **ИУП – индивидуален учебен план 
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ІI. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 23.09.2020 

І срок – 18 учебни седмици 

ІІ срок – 18 учебни седмици 

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ: Съгласно график на учебното време определен 

със заповед на министъра на образованието и науката за конкретната учебна година. 

 

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 

1. Място на провеждане на обучението: 

Индивидуалните учебни часове се провеждат в дома на ученика – обучение от разстояние 

в електронна среда. 

 

2. Календарен график на обучението по дати и часове: 

Съгласно приложено утвърдено седмично разписание и календарен график на обучението 

по дати и часове. През първи учебен срок, седмичната натовареност на ученика  включва 

общо 12 часа. Те са разпределени, както следва : 

БЕЛ – 2 ч. седмично всяка сряда; 

Английски език /ЗУЧ – 6 часа седмично / 3 часа в ден вторник и 3 ч. в ден петък/ 

Английски език /ИУЧ – 1 час седмично в ден петък 

Математика  - 1 час седмично / ден четвъртък 

ИТ – 1 час седмично / ден четвъртък 

Музика – 1 ч. седмично / ден сряда, през седмица 

 

3. Специфични методи на обучение, вкл. форми и методи за проверка и оценка, 

когато има такива специфики. 

Индивидуалната форма на обучение включва индивидуални учебни часове и текущо 

оценяване. Часовете се осъществяват от разстояние в електронна среда. чрез облачната 

платформа на ЕГ „Пейо Яворов“ Google G-Suite за образованието, като всеки учител и 

ученикът използват служебния си акаунт. 

Учителите използват приложението Сlassroom и осъществяват  конферентна връзка за 

провеждане на онлайн уроци чрез приложението Google Meet.  

 

IV. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО: 

 

Форма на обучение – индивидуална. 

Режим на обучение – едносменен     

Учебните часове от индивидуалния учебен план са организирани в рамките на двата 

учебни срока: І срок – 18 учебни седмици; ІІ срок – 18 учебни седмици 

Интензивно изучаван чужд език – английски. 

http://eg-yavorov.com/
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Броят на учебните часове е намален с не повече от 70% за всеки отделен учебен предмет 

от броя на часовете от УУП на паралелката за дневна форма на обучение, както следва: 

по всички учебни предмети намаление с 50% , с изключение на английски език /раздел А 

задължителни учебни часове/ намаление на часовете с 66,5% : 

Английски език ЗУЧ – 216ч./ /6 ч. седмично, 

Български език и литература ЗУЧ – 72 ч. / 2ч. седмично през цялата година; 

Математика ЗУЧ - 54ч. / 1,5ч. средно седмично през учебната година; 

Информационни технологии ЗУЧ – 18 ч/ 0,5 ч. средно седмично през учебната година; 

Философия  ЗУЧ – 18 ч/ 0,5 ч. средно седмично през учебната година; 

Музика  ЗУЧ - 9 ч. / 0,5 ч. само през единия учебен срок; 

Изобразително изкуство ЗУЧ - 9 ч. / 0,5 ч. само през единия учебен срок; 

Английски език – раздел Б /ИУЧ/ - 36ч / 1ч. седмично през цялата учебна година. 

 

 

 

 

Директор: .......................................... 

 

Родител: ……………………… 
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