








































































  

СУ  "ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ  
Улица  "Генерал  Георги  Попов" N°16, телефони: 690-390; 

e-mail: dtalev(~a mail.bg; web:http://www.sou-dtalev.info  

 

 

\
_• 	 , 

cnp38~e.a,  

Одобрявам 	ф :.. 	 : 	_)~~ і  

ЖОР  • . ®' КОВ  ` / 
/Началник  на  РУО  на  МОН-Добрич / 

УЧЕБЕН  ПЛАН  
на  

XI "А" КЛАС  

Профил  "Техна~огичеи  — информационни  технологии" 
в  СУ  

с  интензивно  изучаване  на  чужд  език  - английски  

За  учебната  2019 / 2020 година  

С  нриеи  след  завърсиен  седми  клас  
при  nетгодишен  курс  на  nбучение  от  учео'ниrпа  2016/2017 zодшrа  

Профилиращи  предмети:  
1) Информационни  технологии  

2) Английски  език  
3) География  и  икономика  

Град  Добрич  
2019 година  



~ 

I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  IIO КЛАС:ОВЕ  И  цЧЕБНО  
ВРЕМЕ:  

№  Учебни  предметн  

zo1б/zoq 
~~ 

ºо:7/2оь8 
~

г 
 

2оь8/2оь9 
~ roд  

2019/2020 

у~ %L 

=ого/2оzь  
1Я  ~~ О8що  VIII кл./ 

36 седм. 
IX кл. / 
36 седм. 

Х  кл. / 
збсерtм  

XI  
Збседм  giседм  

~ Задължителна  водготовка  
(Зп) 

i. Българекн  език  и  литература  

Бънгарски  език  u лнзераryра  144 
4 

108 
3 

108 
3 

108 
3 

93 
3 561 

2. Чуждн  еанцн  

Ааглийскн  език  - I чужд  език  648 
18 

144 
4 

144 
4 

144 
4 

124 
4 1204 

Немски/ Рускы  език  - II чужд  език  72 72 72 б2 278 

3.  Математшеа, Информатяка, Информационнитехнологии  

Матснатыка 	 108 
3 

108 
3 

108 
3 

72 
2 

62 
2 

дs8 

Информатика  3i з~ 72 

Информациоииитехнологии  36 36 36 108 

4.  Обществени  науки  и  гражданско  обрваованне 	 t 	Ј  

Исroрия  и  цивилизаqия  ; 5 7? 62 7~ 
260 

География  и  икоиомика  54 
1,5 

54 
~ 

54 
1S з~ 193 

Психологпя  и  логика  15 54 

Етяка  и  право  1 
54 

54 

Филосогрия  154 54 

Свят  и  лнчноет  62 62 

5.  Природни  наукн  и  екология  

Бнолоп+яы  здравно  образование  7~ 7~ 722 
216 

Фиаикв  и  астроиомня  1~ 7~ 7~ 3i 229 

Химня  и  опаsване  на  околната  среда  54 
1,5 

72 
2 

72 
2 198 

6.  Иакусгва  
Муаика  36 36 

72 

Изобразнаелно  изкуство  31 3~ 72 

7.  Бит  и  тсниолотии  
S. Фнанческа  култура  и  спорт  

Физическа  култура  н  епорт  7~ 
_ 

72 
2 

72 
2 

72 
2 

62 
2 350 

Общо  Зп: 1 080 
30 

990 
27,5 

972 
27 

864 
24 

589 
19 4 495 

Б. Задължнтслноизбираема  ноддготовка  (ПП  н/илн  3ИIf)3 

B.і  Профилирана  подготовка: ~ 

i. Инфорхационни  технолоrии  108 
3 

108 
3 

144 
4 

155 
5 515 

2.  Англнйскн  език  - I чунсд  54 
1,5 

36 
1 

36 
1 

i 	31 
1 157 

3.  География  и  икоrгомика  - 

	

36 ~ 	62 

	

1~ 	2 
98 



Общо  зИп/ПП: - 
162 
a,s І  

144 
а  

216 
в  

248 
8 770 

Б.г  Заусьлжнтелионзбираем,а~п'ºдготовка: 
Предиети  по  избор  на  
учениците: 

_ 

t. Българскн  еsик  и  литераryра  72 
2 

Общо  зИп: 
162 
4,5 

180 
5 

288 
8 

403 
13 

1033 

Общо  ЗП  + ЗИП: 1080 
30 

1152 
32 

1152 
32 

1152 
32 

992 
32 

5528 

В. Свободионзбжщема  подготовка  (СИП) - до  4. часа  за  клас  по  избор  на  учениците  

Общо  ЗП  + 3HII + СиП: 1080 
30 

1152 
32 

1152 
32 

1152 
32 

992 
32 

5528 

Часове  извън  учебнвя  алан: 

t. Час  на  класа  36 
1 

36 
1 

36 
t 

36 
1 

31 
1 175 

2' 
Фвзическа  култура  и  сворт  на  
открито  моддул  .гlуриаъмю. 

36 
1 

36 
1 

36 
t 

36 
1 

31 
1 175 

Всяка  учебна  седмиqа, освен  задължителпнте  учебни  часове, включва  и  по  един  
учебен  час  по  учебния  предмет  "Физическо  възпитание  и  спорт", който  се  използва  за  
организиране  и  провеждане  на  слортнн  дейности  на  открито, съгласно  чл. 92, ал. 1 от  ЗПУО. 

II. ОБЯСПИТЕЛFП3 БЕЛЕЖКН:  

1. Учебннят  план  за  XI а  клас  е  приет  с  решение  на  Педаroгическия  съвет  на  училвщето  
(протокол  №  10 от  12.09.2019г.) и  се  прн,тага  при  двусменен  режим  на  организация  (при  
промяна  на  смените  за  всеки  учебен  срок  за  съответната  учебна  година). 

2. Обvченнето  по  "Задължите.лна  подготовка" (ЗП) се  взвършва  с  учебцици  в  по  учебни  
лрограмн, угвърдепи  от  МОН  и  цели  усвояването  на  общообразователния  минилq•ц. 

З. Обvчението  по  информационвн  технологии, английски  език, география  и  икономика  
(Раздел  Б.1 "Профилврана  подготовка") се  осьществява  по  учебни  програмк  за  профилираио  
обучённе, утвърденн  от  МОН. 	както  усвояването  на  общообразователния  мишп,эум, 
така  и  формиране  на  трайни  и  задълбочени  знания, умения  и  компетенции. 

Планираните  часове  седмично  по  Ин<bормационнн  технологии  се  осъществяват  при  делене  
на  паралелката  на  две  групи. 

4. Неразпределените  часове  от  Раздел  Б.2. „Задължитслновзбираема  подготовка" 
(ЗИП) се  използват  по  избор  на  vчениците  за  надэраждане  на  знанията  и  умениата  им  по  
учебни  предмети, касаещи  пълноценната  им  подготовка, успешното  полаtпне  на  зрелостиите  
изпити  и  приемалсто  им  във  вксит  учебни  заведемия. 

ЗИП  в  XI а  клас  за  учебээата  2019/2020 година  - общо  2 часа  

• 2 часа  седмично  Бъягарски  език  и  литература  - провеждат  се  с  кцглата  парапелка  

5. В  периода  01.11.2019г. - 03.07.2020г. мотат  да  се  осъществяват  турист•ическк  
ннициатввн, организираин  за  учениците  от  паралелката  (екскурзии, „бели  учалища", „зелени  
училища" и  други) при  съгласие  и  съдействне  на  родмтелите, взето  разретение  от  
оторизираните  институции  и  спазваве  на  всички  законови  изисквання  и  процедурн. 

6. Държавните  зрелостни  изпити  са  задължитетэи  и  не  се  допуска  освобождаване  по  тях. 
По  свое  желание  учениците  могат  да  положат  и  трети  държавен  зрелостен  взпит  по  избран  от  
тях  учебен  предмет, изучаван  в  часовете  от  задължителната  общообразователна  подготовка  (ЗП  
и  ЗИП). 



III. ГnаФик  на  vчебното  време  за  2019/2020 година: 

Ilьрвы  чсйсн  срок: 
IЗторы  счсбсы  срог:: 

16.09.2019г. - 04.02.2020г. 
06.02.2020г. - 30.0б.2020г. - 

(18 vчвsнн  свдмици) 
(18 vчеsни  сндмици) 

Ваканинн  нрез  vчебната  2019/2020 годньа: 

01.11.2019 г. - 03.11.2019 г. вкл. еселна  

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г. вкл. коледла  

05.02.2020 г. междусрочна  

11.04. 2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. лролетна  за  I- XI клас  

Неучебли  днн: 

i~ 30.04.2020г. Патронен  празиик  на  учнлището  (учвлищен  лразник-присьствен  ден) 

3~ 21.05.2020г. Спортен  празник  на  училището  (лрисъствен  ден) 

Э~ 20.05.2020 г. - ДЗИ  по  български  език  и  литература  
i~ 22.05.2020 г. - Втори  ДЗИ  

~ 24.05.2020 г. Ден  на  бъпгареката  просвета  и  кулryра  и  на  елавяиската  писменост  

3~ 09.06.2020 г. - НВО  по  български  език  и  лкreраryра  VII u на  Х  клас  

ii 11.06.2020 г. - НВО  по  математика  VII и  на  X клас  

12.09.2019г. 	 Директор: 
град  Добрич 	 / В  
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СУ  "ДИМИТЪР  ТАЛЕВ" - ГРАД  ДОБРИЧ 	¶Јј  

	

Улица  "Генерал  Георги  Попое" №1 б, телефони: 690-390; 	 д  
e-mai1: dtalevГilmail.bg; web:http://www.sou-dtalev.info   

ЖОРО  ТОШКОВ  
/Началник  на  РУО  на  МОН-Добрич / 

УЧЕБЕН  ПЛАН  
на  

Х1 "Б" КЛАС  

НЕПРОФИЛИРАНА  ПАРАЛЕЛКА  

За  учебната  2019 / 2020 година  

С  прием  след  завършено  основно  оо'разование, при  четириzодишен  
курс  на  обучение  ont 201 7/2018уч. година  

град  Добрич  
2019 година  



I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  по  КЛАСОВЕ  Й  УЧЕБНО  
BPF,ME:  

№  

201712018 
}~г. n,,,. 

2018/2019 
}ч. nuc 

zo19/zo2o 
ха. ГOл. 

2020/2021 
~' ro'. рбщо: 

_ 
Учебни 	едмети: пР  IX кл. / 

36 седм. 
X кл. / 
36 ссдм  

XI кл. / 
3G седн  

XII кл. 
31 седм  

А. Задължнтелна  подготовка  (ЗП):  

1.  Български  език  и  литераryра  

Бъпгарскв  език  и  литература  
108 

3 
108 

3 
108 

3 
93 
3 

417 

2.  Чунедн  езнцн  

Авглийски  език  - I чужд  еsик  72 
2 

72 
2 

72 
2 

62 
2 

278 

Немски/ Руски  език  - II чужд  език  72 
2 

72 
2 

144 

g. Математнка, информатика, информацноаин  теwколотин  

Математика  108 
3 

108 
3 

72 
2 

62 
2 360 

Информатика  72 2 
72 

Информацноинитехпгологин  36 36 72 

q. Общеетзенн  наукн  и  грансдаиско .обрааованне  

Исторня  и  цивнлиsацня  72 	7 2 72 216 

География  и  икономика  54 
1,5 

54 
15 31 144 

Психологня  и  логика  ~ 54 

Бтпка  н  араво  1 ~ 5 5а  

гhплософия  1
54 54 

Свят  и  личност  62 62 

5. IIрнроднн  ваугаt и  екологня  

Биологня  п  адравно  образование  72 	7 2 14 4 

Физвка  и  асгрономия  72 	7 2 3i 180 

Химня  и  опазваие  на  околнаrа  среда  72 
2 

72 
2 144 

б. иакуетва  

Ыузика  3~ 36 

Изобрази•т.лно  изкуство  3i 36 

7. Фнанческа  култура  и  спорт  

Физическа  култура  и  спорт  72 
2 

72 
2 

72 
2 

62 
2 278 

общо  Зп: 1008 
28 

864 
24 

szz 
14,5 

341 
11 2735 

Б, Задьлжитслнонзбнраема  подготовка  

Б  2 Преда+ети  по  избор  на  
учеииците: 

Общо  ЗИII: 144 
4 

288 
8 

630 
17$ 

651 
21 1713 

Общо  ЗП  н  ЗИП: 1152 
32 

1152 
32 

1152 
32 

992 
32 

4448 
128 

В. Свободпоизбираема  подготовка  (СИII) о  4 часа  за  клас  по  нзбор  на  учениците  
общо  зп  + зип  + сип: ( 	г,5а  ~ 	1152 	1152 	992 	4448 



32 32 32 32 128 
Часове  навън  учебния  план: 

i. Час  на  класа  36 
1 

36 
1 

36 
1 

31 
1 

139 
4 

Физическа  култура  и  снорт  на  36 36 36 31 139 
2' ОткритО  - модул  дlрризъм». 1 1 1 1 4 

Всяка  учебна  седмица, освен  задътлжителните  учебнн  часове, включва  и  по  един  
учебен  час  по  учебиия  предмет  "Фкзическо  възшiтакие  и  спорт", който  се  използва  за  
организиране  и  провеждане  на  спортни  дейности  на  открито, съгласно  чл. 92, ал. 1 от  ЗПУО. 

I1. ОБЯСНИТЕЛНН  БЕЛЕЖКи: 

1. Учебният  план  за  XI6 клас  е  приет  с  решенне  на  Педатогическия  сьвет  на  уиилището  
(протокол  Х° 10 от  12.09.2019r.) и  се  прилага  прн  двусменен  режим  на  органвзация  (npu промяна  
на  смеиите  за  всеки  учебен  срок  за  съответпата  учебиа  roдина). 

2. Обичението  по  "Задължителиа  подготовка" (ЗП) се  извършва  с  учебници  и  по  учебни  
програми, утвърдеии  от  МОН  и  цели  усвояването  на  общообразователния  мннммум. 

3. Неоазпределените  часове  от  Раздел  Б.2. Задължнтелнонзбираема  подготовка  се  използват  
по  избоv на  vченииате  за  надграждане  на  знаннята  и  уменията  им  по  учебни  предмети, касаецц+ 
пълноценната  им  подготовка, успешиото  полагане  на  sрелостните  излиrn и  приемането  им  във  
ввстн  учебнн  заведения, сьответпо: 

3ИП  в  XI 6 клас  за  учебиата  2019/2020 година  - общо  17,5 часа  

• 3 часа  седмично  Български  език  и  литература  - провеждат  се  с  цялата  паралелка; 
• 2 часа  седмично  Английски  еsик  - провеждат  се  с  цялата  паралелка; 
• 2 часа  седмично  Инфорлгатика  - nровеждат  се  с  цяпата  паралелка; 
• 3 часа  седмиwго  Информационни  технологии- провеждат  се  на  rpynu; 
• 3 часа  седмично  Философня  - провеждат  се  с  цялата  парапелка; 
• 2 часа  седмично  География  и  икономика  - провеждат  се  с  цяпата  паралелка  
• 2,5 часа  седмично  Биология  и  здравно  образование- провеждат  се  с  цялата  парапелка. 

4. В  периода  01.1 1.2019г. - 03.07.2020г. могат  да  се  осьществяват  туристически  инициатнвн, 
~ орrаннзврани  за  учениците  от  парапелката  (екскурзни, „белн  учклища", „зелени  училища" и  другн) 

при  сьтласие  и  съдействие  на  родителите, взето  разрешеиие  от  оторизираните  институции  и  
спазване  на  всички  законовн  изискваивя  и  процедури. 

5. Дължавните  зрелостнн  изпити  са  задължителни  и  не  се  допуска  освобождаване  по  тях. По  
свсе  желание  учениците  мотат  да  положат  и  трети  държавен  зрелостен  излхт  по  избран  от  тях  
учебен  предмет, изучаван  в  часовете  от  задължителиата  общообразователва  подготовка  (ЗП  и  
313II). 



12.09.2019г. 
град  Добрич  

III. ГааФик  на  vчебното  ваеме  за  2019/2020 годива: 

Първн  vчебеи  саок: 	1б.09.2019г.— 04.02.2020г. 	(18 УчЕБни  сЕдмНци) 

BToDu vчебеы  срок: 0б.02.2020г. — 30.0б.2020г. - 	(18 vчEsxx СЕдмицн) 

Вакаиниы  през  vчебната  2019/2020 годына: 

01.11.2019 г. — 03.11.2019 г. вкл. есеина  

21.12.2019 г. — 05.01.2020 г. вкл. коледна  

05.02.2020 г. междусрочна  

11.04. 2020 г. — 20.04.2020 г. вкл. пролетиа  за  I— XI кttac 

Неучебнн  дын: 

3~ 30.04.2020г. Патронеи  празник  на  училището  (учклищен  празник-присъствен  ден) 

i~ 

 

21 .05.2020г. Спортси  лразинк  на  училището  (присъствен  ден) 

~F 20.05.2020 г. — ДЗИ  по  български  езин  и  лнтература  

~ 22.05.2020 г. — Втори  ДЗИ  

З;F 24.05.2020 г. Деи  на  българската  лросвета  и  култура  и  на  славяиската  писмеиост  

i~ 09.06.2020 г. — НВО  по  български  език  и  литература  VII и  на  X клас  

3~ 11.06.2020 г. — НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  
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/Началник  на  РУО  на  МОН-Добрич / 

цЧЕБЕН  ПЛАН  
iia 

XII "А" КЛАС  
Профил  "Технологичен  — инфориационни  технологии" 

в  СУ  
с  интензивно  изучаване  на  чужд  език  - английски  

За  учебнат_а  2019 / 2020 година  

С  прие✓и  след  завършен  ееЛ.лsи  клас  
при  петzодишен  курс  на  обучение  от  учео'ната  2015/201 б  година  

Профилиращи  предмети:  
1) Информационни  технологии  

2) Английсии  език  
3) География  и  икономика  

Град  Добрич  
2019 година  



I. РАЗIIРЕДЕЛЕНИЕ  НА  УЧЕБНИТЕ  IIРЕДМЕТИ  ПО  КЛАСОSЕ  И  УЧЕБНО  
ВРЕМЕ: 

№  Учебнн  предмети  

2015/2016 
у"' год  

2016/2017 
уч. гоп  

2017/2018 
уч. год. 

201812019 
уч. год. 

2019/2020 
уч. roд. Общо  VIII кл./ 

36 седм. 
IX кл. / 
36 седм. 

Х  кл. / 
3бсецм  

XI кл. / 
3бседм  

XII кл. 
3lседлi 

~ Задължн'reлна  подготовка  
(3II) 

1. Sългарскн  езвк  и  лнтсратура  ~ 

Бъпгарскн  език  и  литераryра  144 
4 

108 
3 

108 
3 

108 
3 

93 i 
3 561 

2. Чунс,ци  езмцн  

Аttглнйски  език  - I чу 	еsик  648 
18 

144 
4 

144 
4 

144 
4 

124 
4 1 204 

Нсхски  / У}~скы  език  - II =ry.к;t е:tи~: 72 
2 

72 
2 

7 ~ 
2 

2 
2 278 

~. Математика, Ннформатика, Иифюрмацнонни  тсхнологин  

blатехатыка  108 
3 

108 
3 

10н  
3 

72 
2 

62 
2 458 

Информатика  3~ 3~ ~ 72 

Информацнониитехиологпи  3i 3; 3i 
108 

4. Обществеин  науки  и  грансдаиско  обрааованис  

История  и  цивилизаиия  15 
72 

72 62 260 

География  и  икономика  (~ ~ 1 5 ,____; 3i 193 

IIсюroлогия  и  логика  1,5 54 

Етика  и  право  i 5 :. • 54 

Филосдфия  ~ 5 54 

б2 2 62 СвЯТ  и  личносг  

g. IIрироднн  наукн  и  еколоrня  

Биологин  и  здравно  обраsование  72 1 72 216 

Фиsика  и  аrгрономия   229 

Хдтffiя  и  опазване  на  околната  среда  S4 72 72 ' 	I 198 

Ь. иакуства  
Музика  3~ 3i 72 

Изобразително  изкусгво  3i з~ ~: 72 

7.  Sнт  и  теанологнн  - 
8.  Фианческа  култура  и  спорт  

Физическа  култура  и  спорт  ~2 72 72 72 62 
350 

Общо  3II: 
_,.. 

I 080 
30 

990 
27,5 

972 
27 

864 
24 

г `г 	:- 589 
~~ 19 

4;95 

В. Задължителноиабираема  подготовка  (ПП  н/или  ЗИII): 
.: 

B.i IIрофнлирана  подготовка: 

i. Инфорцацноиин  технаrюгии  103 103 144 ; 	55 515 

2. Ашлийсик  еанк  - I чуи:д  1 5 3j 3i =. 	-' 	, 3i 157 

g. Географня  и  икономика  - 36 
1 

62 
о  2 

9B 



Обвдо  ЗИп/пп: -- 	
162 
a,s 

144 
а  

216 
ь  

248 
в  770 

Б.г  3адължвтелнонз~бираема  подп>r~ºвка: •-' 	 «ь; 
IIредметн  по  избор  на  
учениците: ~ 

i. Българскы  сзик  и  литература  93 3 

2. Философня  62 
2 

Общо  ЗИП: 
162 
4,5 

180 
5 

288 
8 

403 
13 

1033 

Общо  ЗП  + ЗИП: 1080 
30 

1152 
32 

1152 
32 

1152 
32 

992 
32 

5528 

В. Свободноивбкраема  под[т•овка  (СИII) - до  4 часа  за  клас  по  избор  на  учениците  

Общо  3II + 3RII + CHII: 1080 
30 

1152 
32 

1152 
32 

	

1152 	992 

	

32 	32 
5528 

Часове  нзвън  учебния  план: 

i. Часиакласа  36 36 36 36 	, 	s;31 175 

2 Физическа  култура  и  спорт  на  
отхрв'ло  иодул  <Г1jтнаъм». 

36 
1 

36 
1 

36 
1 

36 
1  175 

Всяка  учебна  седмица, освен  зацължителии •re учебни  часове, включва  и  по  едвн  
учебен  час  по  учебпия  предмет  "Физическо  възпитание  и  спорт", която  се  използва  за  
органнзиране  и  провеждане  на  спортяи  дейностн  на  открито, еъгласно  чл. 92, ал. 1 от  ЗПУО. 

П. ОБЯСНИТЕЛНИ  БЕЛЕЖКИ:  

1. Учебннят  плаи  за  XII а  клас  е  приет  с  ретеиие  на  Педаroгическия  съвет  на  училището  
(пропrокол  Nь  10 от  12.09.2019г.) и  се  npunara npu двусюевен  режим  на  оргапизацня  (при  
промяна  на  смените  за  всеки  учебен  срок  за  съотвепtата  учебна  година). 

2. Обvчекието  по  "Задължителна  подготовка" (ЗП) се  извъриша  с  учебници  и  по  учебни  
nрограми, утвърденн  от  МОН  и  цели  усвояването  на  общообразователния  мннимум. 

З. Обучението  по  шiформационни  техкологни, англнйски  езак, география  и  икокомика  
(Раздел  Б.1 "Профплярапа  подготовка") се  осъществява  по  учебни  програми  за  профнлирано  
обучение, утвърдени  от  МОН. 	както  усвояването  на  общообразователния  минимум, 
така  и  формиране  на  трайки  и  задълбочени  знания, умения  и  компегенцин. 

Плаиираиите  часове  седмичио  по  Инdормационни  технологии  се  осъществяват  при  делене  
на  паралелката  на  две  групи. 

4. Неразпределените  часове  от  Раздед  Б.2. „Задължителкокзбираема  подготовка" 
(ЗИП) се  използват  по  избор  на  vчениците  за  падграждане  на  знанията  и  уменнята  нм  по  
учебни  аредметх, касаещи  пълноценната  им  подготовка, успешното  полагане  на  зрелостfпгre 
изпитк  и  приемането  им  във  висши  учебни  заведегтя. 

ЗИП  в  XI1 а  клас  за  учебната  2019/2020 годтга  - общо  5 часа  

• 3 часа  седмичко  Бъпгарски  език  и  литература  - провеждат  се  с  гциата  паралелка  
• 2 часа  седлгичпо  Философия  - провеждат  се  с  г/ялата  паралелка  

5. В  пернода  01.1 1.2019г, - 31.05.2020г. могат  да  се  осъществяват  туристнческн  
ннициативи, организираии  за  учениците  от  ларапелката  (екскурзии, „белн  училииtа", „зелеин  
училища" и  други) при  съгласне  и  сьдейсгвие  на  родителите, взето  разрешенне  от  
оторизираните  институцяи  и  спазване  на  веички  закоковн  изискваиия  и  процедури. 

б. Държавните  зрелостии  изпити  са  задължителии  и  не  се  допуска  освобождававе  по  тях. 
По  свое  желание  учениците  могат  да  положат  и  трети  дьржавен  зрелосrен  нзтгr по  избран  от  
тях  учебен  предмет, изучаван  в  часовете  от  задължителната  общообразователна  лодготовка  (ЗП  
и  ЗИП). 



III. ГраФик  на  vчебпото  време  за  2019/2020 годвва: 

IIървн  Учебев  срок: 	16.09.2019г. - 04.02.2020г. 	(18 vчвsни  сЕдмици) 
Втоан  vчебев  срок: 	06.02.2020г. - 14.05.2020г. - 	(13 vчеsыы  сЕдмиqи) 

Ваканцнв  през  vчебната  2019/2020 година: 

01.11.2019 г. - 03.11.2019 г. вкл. есепна  

21.12.2019 г. - 05.01.2020 г. вкл. коледна  

05.02.2020 г. мехvдусрочна  

16.04. 2020 г. - 20.04.2020 г. вкл. nролетна  за  XII клас  

Яеучебпв  двн: 

i~ 30.04.2020г. Патронен  празиик  на  училището  (училкщея  празник-ярисъствея  ден) 

i~ 21.05.2020г. Спортеи  празник  на  училището  (прасъствен  деи) 

i~ 20.05.2020 г. -Д3И  по  български  език  и  литература  

#~ 22.05.2020 г. - Втори  ДЗЯ  

i~ 24.05.2020 г. Ден  на  българската  просвета  и  култура  и  на  славянската  писменост  

i~ 09.06.2020 г. - НВО  по  български  език  и  литература  V II и  ua X клас  

i~ 11.06.2020 г. - НВО  по  математика  VII и  на  Х  клас  

12.09.2019г. 
град  Добрич  
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ЖОРО  ТОШКОВ  
/Началник  на  РУО  на  МОН-Добрич/ 

УЧЕБЕН  ПЛАН  
на  

~• 	J~ ~=W :/н'4'.а'~f{ ~~ 	,{~~1 
8В  

1 

НЕПРОФИЛИРАНА  ПАРАЛЕЛКА  

+~'~ :~у.,й~'F'-~ч  . 	̀ ~; ~рΡs';~r,уΡ~ц̀;.;q.,~т  Я~ л■■̀ ~ 

С  прием  след  завършеirо  основно  образование, при  четиригодишен  
курс  на  обучение  о,п  2016/201 7уч. година  

град  Добрич  
2019 година  



I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ  HA УЧЕБНИТЕ  ПРЕДМЕТИ  по  КЛАСОВЕ  и  УЧЕБНО  
ВРЕМЕ: 

№  

2oi6/2ох7 
rч.год  

zoi7/zoi8 
rч.ron 

zoi8/гок9  
чч.гол. .. 	~--, ~що: 

Учебни  пРеАмети: IX кл. / 
g6 седлк. 

Х  кл. / 
g6 седм  

XI кл. / 
g6 седм  

А. Задължителна  подготовка  (3II): 
i. Вългарскв  еанк  и  литература  

Бъпгарскн  език  и  литераlура  103 108 103 93 417 

2. Чуждн  еаицн  

Английскн  език  - I чуисд  език  7~ 7~ 7i 62 278 

Немски/ Рускя  език  - II чуисд  езяк  7Z 7г  144 

g. Математина, Ннформатика, Ннформакцконнн  телокологии  

Математнка  103 103 7~ б~ 360 

Ииформатика  72 72 

Ипформационнитсхиологни  36 36 72 

4.  Общеетвенн  науки  и  гражданско  образованн:е  

Исторня  и  цввилизацня  72 7Z 72 216 

География  и  икономика  1,5 ~ Э1 144 

Псюсологяя  и  логика  54 
1,5 ~ 

Етика  в  право  i 5 54 

Филооофня  15 54 

Свят  и  личност  б2 62 

5.  IIриродни  науки  и  екологня  

Бвологня  и  здравно  образование  72 72 144 

Физика  и  астрономня  7~ 7~ Э  i l80 

т~ Химия  и  опааване  на  окоата  среда  7Z 72 144  

б. Иакуства  

Музяка  3i 36 

Изобразятслно  изкуство  36 36 

7. Фнанческа  култура  и  снорт  

Физическа  култура  н  спорт  7у  ~? 72 2 78 62 

Общо  ЗП: 1008 
28 

	

864 	522 

	

24 	14,5 
341 
11 

2735 

Б. Задължителнонзбираема  подготовка  

Б  2 Предлксти  по  избор  на  
учениците: 

Общо3иП: 144 
4 

	

288 ! 	630 

	

8 i 	17,5 
651 
21 

1713 

оsщо  Зп  и  Зип: 1152 
32 

1152 
32 

1152 
32 

992 
32 

4448 
128 

В. Свободнонзбираема  подготовка  (СИП) - до  4 часа  аа  клас  по  избор  на  учеинците  



овщо  зп  + зип  + сип: 1152 
32 

* 1s2 
32 

1152 
32 

992 
32 

4448 
128 

Часове  иввъв  учебнна  nnau: 

1.  час  ва  класа  36 
1 

36 
1 

36 
1 

31 
1 

139 
4 

Физмчесиа  култура  и  спорт  на  36 36 36 31 139 
2.  открит0 - мо,цул  дlррнаъм». 1 1 1 1 4 

Всяка  учебна  седмяца, освен  задължителните  учебни  часове, включва  н  по  едии  
учебен  час  по  учебння  предмет  "Физическо  възлитание  и  спорт", който  се  използва  за  
орrанизираие  и  провеждане  на  спортни  дейностн  на  открито, сьгласио  чл. 92, ал. 1 от  ЗПУО. 

11. ОБЯСННТЕЛНИ  БЕЛЕЖКЙ: 

1. Учебиият  план  за  XII6 клас  е  прнет  с  решение  на  Педагогическия  сьвет  на  ушишщето  
(протокол  . 10 от  12.09.2019г.) и  се  лрилата  при  двусменен  режим  на  органязацня  (npu промяна  
на  смените  за  всеки  учебен  срок  за  съответната  учебна  година). 

2. Обvчението  по  "Задължителва  подготовка" (ЗП) се  извъртва  с  учебнкци  и  по  учебни  
програми, утвърдени  от  МОН  н  цели  усвояването  на  общообразователния  минимум. 

З. Неразпределенате  часове  от  Раздел  Б.2. Задъджнтелноизбираема  подготовка  се  използват  
по  избор  на  учениците  за  надграждане  ма  знаинята  н  уменията  им  по  учебни  предмети, касаещи  
пъпноценната  вм  подготовка, успешното  полагане  на  зрелосгните  нзпити  и  прнемаието  нм  във  
внсши  учебни  заведення, сьответко: 

ЗИП  в  Хц  б  клас  за  учебната  2019/2020 година  - общо  21 часа  

• 3 часа  седмично  Български  еаик  и  литература  - провеждат  се  с  цялата  паралелка; 
• 3 часа  седмично  Английски  еsик  - провеждат  се  с  цялата  параяелка; 
• 2 часа  седмично  Руски  език/ Немски  език  - провеждат  се  на  групи; 
• 3 часа  седмично  Информатика  - провеждат  се  с  цяпата  параделка; 
• З  часа  седмично  Информауионни  технолоzии  - провеждат  се  с  цrгпата  паралелка; 
• 3 часа  седмично  География  и  иконо.иика  - nровеждат  се  с  цялата  nаралелка  
• 2 часа  седмично  Фwгософия  - nровеждат  се  с  цялата  паралелка; 
• 2 часа  седмично  Лсихология  и  логика  - провежда  се  с  цялата  паралелка; 

4. В  пернода  01.1 1.2019г. - 31.05.2020г. могат  да  се  осьществяват  туристически  ннициатввн, 
организиранн  за  ученицяте  от  паралелката  (екскурsнн, „бели  училища", „зелеин  училища" и  другн) 
прн  сьгласие  н  сьдействие  на  родителите, взето  разрешение  от  оторизираните  нистхтуцин  и  
спазваие  на  вснчки  законовн  изисквання  н  процедурн. 

5. Държавните  зрелосгни  нзпитл  са  задължителни  и  не  се  долуска  освобождаваме  по  тях. По  
свсе  желанне  учениците  могат  да  положат  и  третн  държавен  зрелосген  изпит  по  избран  от  тях  
учебен  предмет, изучаван  в  часоветс  от  задължителнаrа  общообразователна  подготовка  (ЗП  н  
ЗИП). 



:рими  
хА  

- АобА"у/Ф~ 

Директор. 	 
/ Весела  Панче  = - / 

III. Графнк  на  vчебното  врсме  за  2019/2020 година: 

IIърви  vчебен  срок: 
Втори  vчебен  срок: 

1б.09.2019г. — 04.02.2020г. 
0б.02.2020г. — 14.05.2020г. - 

(18 vчЕsни  свдмици) 
(13 учвsни  сндмицн) 

Ваканцнв  лрсз  чeofiara 2019/2020 годпна: 

01.11.2019 г. — 03.11.2019 г. вкл. есениа  

21.12.2019 г. — 05.01.2020 г. вкл. коледна  

05.02.2020 г. междусро~пга  

16.04. 2020 г. — 20.04.2020 г. вкл. лролетиа  за  XH клас  

Неучебвв  днв: 

i~ 30.04.2020г. Патронен  празвик  на  училището  (училищеи  празник-присьствен  ден) 

~F 21.05.2020г. Спортен  лразник  на  училкщето  (присъствен  ден) 

1УЕ  20.05.2020 г. — ДЗИ  ло  български  езин  и  литература  

i~ 22.05.2020 г. — Вторх  ДЗИ  

~F 24.05.2020 г. —ден  на  бъпгарската  просвета  и  култура  и  на  елавянската  лисменост  

i~ 09.06.2020 г. — HBO no български  език  и  литература  VII и  на  Х  клас  

i$ 11.06.2020 г. — НВО  по  математика  V II и  на  Х  клас  

12.09.2019г. 
град  Добрич  
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