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I. УЧЕБИИ  ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН  И  ГОДИШЕИ  БPOЙ  HA 
УЧЕБИИТЕ  ЧACOBE 

Началвн  етап  

I a xnac 

Учебни  седмици  32 

Раздел  A— задължителни  учебни  часове  

Учебни  предмети  
Седмичен  брой  
учебни  часове  

Годишен  брой  
учебни  часове  

Български  език  и  литература  7 224 

Математика  
4 128 

Родинознание  
1 32 

Музика  
2 64 

Изобразително  изкуство  
2 64 

Технологии  и  предприемачество  
1 32 

Физическо  възпитание  и  спорт  
2 64 

Общо  за  раздел  A 
19 608 

Раздел  Б — избираеми  учебни  часове  

Общ  брой  часове  за  раздел  Б  
3 96 

1. Български  език  и  литература  1 32 

2. Математика  1 32 

3. Родинознание  1 32 

Общо  за  раздел  A+ раздсл  Б  
22 704 

Раздел  B— факултативни  учебни  часове 	' 
Общо  за  разлел  A+ раздел  Б+ раздел  В  22 704 
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II. ПOЯCHИTEЛHИ  БЕЛЕЖКИ  

1. Yчилищният  учебен  план  е  разработен  съгласно  чл. 94, на  Закона  за  учылищното  и  

предучилищното  образование , чл. 14, чл. 16 и  чл. 17 на  Наредба  №  4 от  30.11.2015 г. за  

учебния  план  и  Приложение  №  1 към  същата  Наредба. 

2. Всяка  учебна  седмица, освен  часовете  no физическо  възпитание  и  спорт  — ООП, се  

включва  и  no един  учебен  час  за  организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  чрез  

следния  вид  спорт: Лека  атлетика  съгласно  чл. 92, an. 1 от  ЗПУО, чл.14, an. 3, т. 7 и  an. 5 

от  Наредба  №  4/30.11.2015 за  учебния  план, Заповед  PД  09-1111/15.08.2016г. на  минисгьра  

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

3. Всяка  учебна  седмица  включва  и  no един  час  час  на  класа  съгласно  чл. 92, an. 2 от  ЗПУО, 

чл. 14, an. 6 от  Наредба  №  4/30.11.2015 за  учебния  план. 

4. За  класовете  от  I до  III включително  учебните  часове, предвидени  за  една  учебна  седмица  

от  учебния  план, се  използват  за  проектни  и  творчески  дейности, съгласно  Наредба  за  

изменение  и  допълнение  на  Наредба  №4 от  2015 г. за  учебния  план  ( ДВ, бр. 94 от  2015 г.) B 

сила  от  учебната  2021-2022 година, издадена  от  Министъра  на  образованието  и  науката. Обн. 

ДВ. Бр. 75 от  10.09.2021 г. 
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