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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 

 
  Начален етап 

Класове 
II 

Раздел А  - Задължителни Часове (ЗЧ) 

Учебни седмици 32+1* 

Учебни предмети Брой часове 

Български език и литература 224 

Математика 112 

Родинознание 32 

Чужд език 64 

Изобразително изкуство 48 

Технологии и предприемачество 32 

Физическо възпитание и спорт 64 
 
 
 

Музика 64 

Общо за раздел А 640 

Раздел Б - Избираеми Учебни Часове 

Специализирани учебни предмети I 

Музикален инструмент 64 

Солфеж 64 
 

Музикална литература 32 

Общо за раздел Б 160 

Общо за раздел А+Б 800 

Раздел В – Факултативни Часове 

ФЧ:  Детски музикален театър 32х4           128 

Общо за раздели: В 128 

Общо за раздели: А+Б+В 928 
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II. ГРАФИК ЗА УЧЕБНАТА ГОДИНА 
 
Съгласно Заповед № РД 09-4066/30.08.2022  на Министъра на МОН. 
Ваканции – съгласно същата заповед. 
Общ брой учебни седмици – 32. 
 
III. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕ. 

 
1. В часовете по чуждоезиково обучение се изучава Английски език. 
2. Обучението по главен специален предмет е обучение по музикален инструмент, определящ 

специалността.  
3. В часовете по главен специален предмет, без специалностите пиано, акордеон, китара, може 

да се ползва корепетитор. 
4. Максималният брой на часовете за работа с корепетитор се разпределя както следва: 

 - за цигулка, виола и виолончело – до 22 часа годишно;  
 - за контрабас, духови  и ударни инструменти – до 17 часа годишно. 

5. Срочните и годишните оценки по всички учебни предмети /без главен специален предмет и 
задължително пиано/ са цифрови и се оформят с точност до 1. Оценките от годишните изпити 
по главен специален предмет са с точност до 0.50. 

6. Разделяне на паралелката на групи се осъществява в часовете по солфеж. 
7. Проектните и творески дейности се осъществяват в цели учебни дни, по 5 учебни часа, 

последователно(напр. една учебна седмица в края на учебните занятия) или на няколко пъти в 
рамките на учебното време, в това число и за посещения на културни институции, за спортни 
дейности, екскурзии, екипни проекти в класа, училището или между училищата. 

 
IV.  ФАКУЛТАТИВНИ ЧАСОВЕ. 

 
1. Учениците заявяват писмено желанията си за учебни предмети за ФЧ две седмици преди края 

на предходната учебна година. 
2. През учебната 2022/23 г. учениците  от 1 клас се обучават по 4 часа ФЧ  – Музикален театър. 

 
V. ГОДИШНИ ИЗПИТИ. 

 
1. В края на учебната година учениците полагат задължителен годишен изпит  по главен  

специален предмет 
2. Годишните изпити се провеждат по график на училището, утвърден от директора на 

училището, в рамките на редовната изпитна сесия през м. юни.  
3. Оценките на учениците от годишните изпити се определят от изпитна комисия, назначена със 

заповед на директора на училището, въз основа на знанията и уменията на учениците, 
показани на изпита. Тези оценки остават окончателни за годината. 

 
 VI. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:  

  
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 93, ал.1 от ЗПУО, чл. 13, ал.3 от Наредба 

№ 4/ 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 9 към чл.12, т.9 “Рамков учебен план за 
общо и профeсионално образование в училищата по изкуствата” към същата Наредба. 

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт се включва и по един 
учебен час за организиране на спортна дейност – Спортна гимнастика, съгласно чл.92, ал. 1 от 
ЗПУО и Заповед № РД 09 -1111/15.08.2016 г. на Министъра на МОН. 

3. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92 от ЗПУО, чл. 14, ал. 16 
от Наредба № 4 от 30.11.2015 г. 

 
Училищният план е разработен съгласно типов учебен план утвърден със 

Заповед № РД 09 – 4769/01.12.2021 г. на Министъра на МОН. 
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