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I.  РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И 

УЧЕБНО ВРЕМЕ 

    

II Гимназиален етап 

Класове Общо  ОБЩО 

ХІ ХІІ XI-XII VІІІ-ХІІ 

Учебни седмици 36 31     

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети         

Български език и литература 108 93 201 561 

Чужд език – Английски език 72 62 134 998 

Чужд език – Френски език 72 62 134 278 

Математика  72 62 134 422 

Гражданско образование 36 31 67 67 

Физическо възпитание и спорт 72 62 134 350 

Общо за раздел А 432 372 804 3936 

Раздел  Б – избираеми учебни часове 

Учебни предмети          

Чужд език – Английски език 216 186 402   

1. Задължителни модули: 144 124 268   

1.1. Модул "Устно общуване" 36 31 67   

1.2. Модул "Писмено общуване" 36 31 67   

1.3. Модул "Езикът чрез литературата" 36 31 67   

1.4. Модул "Култура и междукултурно общуване" 36 31 67   

2. Избираем/и модул/и "Работа върху автентични 

текстове- художествени, публицистични, научно-

популярни, специализирани и др." 

72 62 134   

Чужд език - Френски 216 186 402   

1. Задължителни модули: 144 124 268   

1.1. Модул "Устно общуване" 72 31 103   

1.2. Модул "Писмено общуване" 72 31 103   

1.3. Модул "Език и култура" 0 31 31   

1.4. Модул "Езикови практики" 0 31 31   

2. Избираем/и модул/и "Работа върху автентични 

текстове- художествени, публицистични, научно-

популярни, специализирани и др." 

72 62 134   

История и цивилизации 216 186 402   

1. Задължителни модули: 144 124 268   

1.1. Модул "Власт и институции" 72 31 103   

1.2. Модул "Култура и духовност" 36 31 67   

1.3. Модул "Човек и общество" 36 62 98   

2. Избираем модул "Работа с различни исторически 

извори" 
72 62 134   

Учебни предмети РП - Български език и литература 72 62 134   

Общ годишен брой часове за раздел Б 720 620 1340 1664 

Общо за раздел А + раздел Б 1152 992 2144 5600 

Раздел В – факултативни учебни часове         

Максимален годишен брой часове за раздел В 144 124 268 700 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 1296 1116 2412 6300 



ІI. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09. 

VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас   І срок – 18 учебни седмици 

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас  ІІ срок – 18 учебни седмици 

ХІІ клас        ІІ срок – 13 учебни седмици   

 

НЕУЧЕБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ:  Съгласно  график на учебното време определен със заповед 

на министъра на образованието и науката за конкретната учебна година. 

 

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

1.Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от ЗПУО, рамков учебен план за 

профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език, профил “Чужди езици“, съгласно 

наредба №4/30.11.2015г. и Наредба №7/11.08.2016г. за профилирана подготовка на МОН и 

Приложение № 2 към същата Наредба.  

2. Училищният учебен план е в сила за приетите в VІІІ клас през учебната 2017/2018 година, които 

следва да завършат ХІІ през учебната 2021/2022 година. 

3. Профилиращите предмети в даден профил са едни и същи за XI и XII клас. 

4. Профилиращи предмети за учениците от XIа и XIIа клас: Английски език, Френски език, 

(определени на национално ниво съгласно Наредба №7/11.08.2016г. за профилирана подготовка на 

МОН), История и цивилизации, (определен след проучване на желанието на учениците и приет на 

заседание на ПС).  

В часовете за разширена подготовка се изучава Български език и литература с хорариум 72 часа в 

XI клас. 

5. Всеки профилиращ предмет се състои от задължителни модули и избираеми модули. 

5.1.Задължителните модули се изучават в 11 клас със 144 учебни часа годишно и в 12 клас от 124 

учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в 11 клас с не повече от 144 учебни часа и 

не по – малко от 36 учебни часа годишно, в 12 клас е не повече от 124 учебни часа и не по – малко 

от 31 учебни часа. 

5.2. Избираемите модули по профилиращите предмети са, както следва:  

За английски език, избираем модул: "Работа върху автентични текстове- художествени, 

публицистични, научно-популярни, специализирани и др."; 

За френски език, избираем модул: "Работа върху автентични текстове- художествени, 

публицистични, научно-популярни, специализирани и др."; 

За история и цивилизации, избираем модул: „Работа с различни исторически извори“. 

Избираемите модули за всеки от трите профилиращи предмета се изучават с хорариум 72 учебни 

часа. 



5.3. Учебните програми за задължителните модули се утвърждават от министъра на образованието 

и науката, а учебните програми на избираемите модули се утвърждават от директора на 

училището. 

6. При обучение за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка се формира по всеки 

модул от профилиращия учебен предмет, без да се формира срочна оценка по профилиращия 

учебен предмет 

7. При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира годишна оценка по 

всеки модул от профилирания учебен предмет и годишна оценка по профилиран учебен предмет. 

Годишната оценка по профилиращият учебен предмет се формира като средно аритметично с 

точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул по предмета. 

8. За всеки клас се включва за всяка учебна седмица по един учебен час за организиране и 

провеждане на спортни дейности, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО : 

11а  спортни дейности - спортни игри: волейбол, баскетбол, шах, тенис на маса. 

12а  спортни дейности – спортни игри: волейбол, баскетбол, шах, тенис на маса. 

9. 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.  

10. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, учениците от ХІ и ХII клас 

изучават в 1 (един) часа на класа тема от правилата за движение по пътищата в съответствие с 

одобрените учебни програми на МОН. 

11. Организация на учебния ден в Езикова гимназия „П. Яворов“  е полудневна. 

12. Училищният учебен  план не може да се променя през учебната година. 

13. Училищният учебен план се утвърждава от директора на училището за всяка учебна година за 

всяка паралелка. 

 

 

Директор: ……………… 

        /Магдалена Атанасова/ 

  


