ПЕТО ВЕЧЕРНО СРЕДНО
УЧИЛИЩЕ „ПЕНЬО ПЕНЕВ“СОФИЯ, РАЙОН
„ВЪЗРАЖДАНЕ“
УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ
ПО КЛАСОВЕ
2018 / 2019 УЧЕБНА ГОДИНА

I.ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ПЕТИ КЛАС

Учебни седмици
Учебни предмети
РАЗДЕЛ А задължителни учебни часове
Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Технологии и предприемачество
Общо часове от Раздел А
РАЗДЕЛ Б избираеми учебни часове
Български език и литература
Английски език
Математика
Всичко часове от Раздел Б
Всичко часове от Раздел А и Раздел Б

Прогимназиален етап
V клас самостоятелна форма
на обучение
34
Годишен брой часове
170
102
136
34
51
51
68
34
646
34
34
34
102
748

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното и
училищно образование.
2. Учебният план за пети клас , самостоятелна форма на обучение, е изработен съгласно
чл. 112 от Закона за предучилищното и училищно образование и Приложение № 15 към
Наредба № 4 / 2015 г. на МОН за учебния план , отнасящо се за вечерна форма на
обучение. Учениците в самостоятелна форма на обучение се подготвят самостоятелно
по всички предмети и полагат изпити за оформяне на годишна оценка.
3. За подготовката на учениците се организират консултации с учителите , предоставят се
изпитните програми и критериите за оценяване по всички учебни предмети.
4. Учениците се явяват на изпити в три последователни изпитни сесии : ноемвридекември – първа редовна, май – първа поправителна, май-юни – втора поправителна,
по график утвърден от директора на училището.

I.ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ
ЧАСОВЕ ЗА ШЕСТИ КЛАС

Учебни седмици
Учебни предмети
РАЗДЕЛ А задължителни учебни часове
Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Човекът и природата
Технологии и предприемачество
Общо часове от Раздел А
РАЗДЕЛ Б избираеми учебни часове
Български език и литература
Английски език
Информационни технологии
Всичко часове от Раздел Б
Всичко часове от Раздел А и Раздел Б

Прогимназиален етап
VI клас задочна форма на
обучение
9
Годишен брой часове
40
20
40
10
20
15
15
10
170
25
23
25
73
243

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното и
училищно образование.
2. Учебният план за шести клас , задочна форма на обучение , съгласно чл. 110 ал. 1,2 и 3
от Закона за предучилищното и училищно образование и Приложение № 19 към чл.
12, ал.2 от Наредба № 4 / 2015 г. за учебния план, е за ученици , навършили 16 години
и включва учебни часове , самостоятелна подготовка и полагане на изпити за
определяне на годишна оценка по учебните предмети от училищния учебен план.
3. Учениците се явяват на изпити за оформяне на годишна оценка в три последователни
сесии – една редовна и две поправителни, съгласно график утвърден от директора на
училището.

I.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ , СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА
СЕДМИ КЛАС

VII клас, вечерна форма на обучение
Брой учебни седмици
Брой часове годишно
Учебни предмети
Раздел А – задължителни учебни часове
Български език и литература
Английски език
Математика
Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика
Биология и здравно образование
Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда
Технологии и предприемачество
Общ брой на часовете в Раздел А
Раздел Б- избираеми учебни часове
Български език и литература
Математика
Информационни технологии
Всичко часове в Раздел Б
Всичко часове от Раздел А и Раздел Б

36

144 / 4
108 / 3
108 / 3
36 / 1
54 / 1,5
54 / 1,5
54 / 1,5
54 / 1,5
54 / 1,5
36 / 1
702
18 / 0,5
36 / 1
36 / 1
90
792

II.
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното и
училищно образование.
2. Учебният план за седми клас , вечерна форма на обучение, е изработен съгласно чл.
109 от Закона за предучилищното и училищно образование и Приложение № 16 към
Наредба № 4 / 2015 г. на МОН за учебния план , отнасящо се за вечерна форма на
обучение.
3. Учебната седмица е петдневна, едносменен режим на работа.
4. Учебните занятия се провеждат от 17.20 часа за всеки работен ден с продължителност
на учебния час 40 мин.

III.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ , СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА
ОСМИ КЛАС

Гимназиален етап VIII-a клас
Брой учебни седмици
36
Брой часове годишно
Учебни предмети
Раздел А – задължителни учебни часове
Български език и литература
144 / 4
Английски език
144 / 4
Математика
108 / 3
Информационни технологии
36 / 1
История и цивилизации
72 / 2
География и икономика
36 / 1
Философия
36 / 1
Биология и здравно образование
54 / 1,5
Физика и астрономия
54 / 1,5
Химия и опазване на околната среда
36 / 1
Технологии и предприемачество
72 / 2
Общ брой на часовете в Раздел А
792
Раздел Б- избираеми учебни часове /профилирана подготовка
Информационни технологии
36 / 1
География и икономика
36 / 1
Всичко часове в Раздел Б
72
Всичко часове от Раздел А и Раздел Б
864

IV.
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното и
училищно образование.
2. Учебният план за осми клас , вечерна форма на обучение, е изработен съгласно чл.109
от Закона за предучилищното и училищно образование и Приложение № 16 към чл. 12
от Наредба № 4 / 2015 г. на МОН за учебния план , отнасящо се за вечерна форма на
обучение.
3. Учебната седмица е петдневна, едносменен режим на работа.
4. Учебните занятия се провеждат от 17.20 часа за всеки работен ден с продължителност
на учебния час 40 мин.

V.

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ , СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ ЗА
ДЕВЕТИ КЛАС

Гимназиален етап IX-a клас задочна форма на обучение
Брой учебни седмици
9
Брой часове годишно
Учебни предмети
Раздел А – задължителни учебни часове
Български език и литература
40
Английски език
20
Математика
30
Информационни технологии
10
История и цивилизации
20
География и икономика
15
Философия
20
Биология и здравно образование
15
Физика и астрономия
15
Химия и опазване на околната среда
15
Технологии и предприемачество
15
Общ брой на часовете в Раздел А
215
Раздел Б- избираеми учебни часове /профилирана подготовка
Английски език
23
Информационни технологии
25
География и икономика
25
Всичко часове в Раздел Б
73
Всичко часове от Раздел А и Раздел Б
288

VI.
ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
5. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 на Закона за предучилищното и
училищно образование.
6. Учебният план за осми клас , задочна форма на обучение, е изработен съгласно чл.110
от Закона за предучилищното и училищно образование и Приложение № 20 към чл. 12
от Наредба № 4 / 2015 г. на МОН за учебния план , отнасящо се за задочна форма на
обучение.

