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I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ 
 

№ КУЛТУРНО – ОБРАЗОВАТЕЛНИ 
ОБЛАСТИ 

СРЕДНА 
ОБРАЗОВАТЕЛНА 

СТЕПЕН  
НАЧАЛЕН ЕТАП 

 УЧЕБНИ СЕДМИЦИ 32 

 УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ  

Раздел А. ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА (ЗП)  

1. БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА  

 Български език и литература 224 

2. ЧУЖДИ ЕЗИЦИ  

 I  чужд  език – Aнглийски език 96 

3. МАТЕМАТИКА  

 Математика 112 

 Компютърно моделиране 32 

4. ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ  

 Човекът и обществото 64 

 Човекът и природата 32 

5. ИЗКУСТВА  

 Изобразително изкуство 64 

6. БИТ И ТЕХНОЛОГИИ  

 Технологии и предприемачество 32 

7. ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ  

 Физическа култура и спорт 80 

ОБЩО ЗА ЗП: 736 

Раздел Б. ИЗБИРАЕМИ ЧАСОВЕ (ИЧ)  

 Главен специален предмет – муз. инструмент 64 

 Солфеж 64 

ОБЩО ЗА ИЧ: 128 

Раздел В. ФУЧ – Музикален театър 128 

ОБЩО ЗА ФУЧ: 128 

ОБЩО ЗА РАЗДЕЛИ: А+Б+В 992 
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II.  ГРАФИК НА 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. 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. Делене на паралелката на групи се осъществява в часовете по солфеж. 
7. Учебните часове, предвидени за 1 учебна седмица от училищния план  се използват за проектни 

и творчески дейности. 
 

IV. ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
 
 
1. Учениците заявяват писмено желанията си за учебни предмети за ФУЧ две седмици преди края 

на предходната учебна година. 
2. През учебната 2021/22 г. учениците  от 4 клас се обучават по 4 часа ФУЧ – 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. 

4. Ученици, които получат оценка слаб 2.00 на годишен изпит по главен специален предмет, имат 
право да се явят на поправителен изпит през септемврийската сесия. Получилите окончателна 
оценка слаб 2.00 на годишен изпит по главен специален предмет отпадат от училището и нямат 
право да продължат обучението си в същия вид училище 

 
 

Училищният план е разработен съгласно типов учебен план утвърден със 
Заповед № РД 09 – 1348/12.09.2016 г. на Министъра на МОН. 
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