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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

за ХІ Г клас 
  

 

 

Учебна година: 2021-2022 

Форма на обучение: дневна 

Организация на учебния ден: полудневна 

Профил „Природни науки“ 
 

Профилиращи предмети 

 

първи предмет втори предмет трети предмет 

Биология и здравно образование Химия и опазване на околната среда Английски език 

 
 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол № 11/13.09.2021 г.; съгласуван на заседание на Обществения съвет – 

протокол № 01/ 28.06.2021 г. и е утвърден със заповед № 973/14.09.2021 г. на 

директора на училището. 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образователна  степен: средна -   профил „Природни науки” 
Уебни седмици 36 

Раздел А -  задължителни учебни часове   
Учебни предмети Седмичен брой часове Годишен брой 

часове 
Български език и литература 3 108 
Английски език 2 72 
Немски език/Руски език 2 72 
Математика 2 72 
Гражданско образование 1 36 
Физическо възпитание и спорт 2 72 

Общо за раздел А 12 432 

Раздел Б - избираеми учебни часове   
Български език и литература - РП 1 36 
Английски език – ПП (В2) 5 180 
 I срок-18 уч. седм. II срок-18 уч. седм.  
Устно общуване-задължителен модул 1 1 36 
Писмено общуване-задължителен модул 1 1 36 
Езикът чрез литературата-задължителен модул 1 1 36 
Култура и междукултурно общуване-

задължителен модул 
1 1 36 

Светът на науката-избираем модул 1 1 36 
Биология и здравно образование – ПП 7 252 
 I срок-18 уч. седм. II срок-18 уч. седм.  
Клетката – елементарна биологична система-

задължителен модул 
2 2 72 

Многоклетъчна организация на биологичните 

системи-задължителен модул 
2 2 72 

Екология и наследственост-избираем модул 3 3 108 
Химия и опазване на околната среда – ПП 7 252 
 I срок-18 уч. седм. II срок-18 уч. седм.  
Теоретични основи на химията-задължителен 

модул 
4 0 72 

Химия на неорганичните вещества-задължителен 

модул 
0 4 72 

Приложна физикохимия и аналитична химия-

избираем модул 
3 3 108 

Общо за раздел Б 20 720 

Общо за раздели А+Б 32 1152 

Раздел В - факултативни учебни часове   

Максимален брой часове за раздел В 4   144      
Български език и литература – ДП 1 36 
Биология и здравно образование – ДП 1 36 
Химия и опазване на околната среда – ДП 2 72 

Общо за раздел В 4 144 

Общо за раздели А+Б+В 36 1296 
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ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

 

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за училищното и 

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

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

2. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се 

включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

 следните видове спорт: „туризъм”, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 

от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД09-1111/15.08.2016 година на 

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

3. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, 

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

4. Предвиждат се два неучебни дни: 

- Празник на гимназията; 

- Ден на град Ямбол. 

5. В ХІ клас се провежда обучение по  безопасност на движението – общо 1 час годишно за 

сметка на часа на класа. От  общо 36 седмици – 35 ч. за часа на класа и 1 ч. за БД. 

6. Факултативните учебни часове могат да се разпределят до 4 часа седмично, при условие, 

че бюджетът на училището го позволява. 

http://www.mon.bg/?h=downloadFile&fileId=10124

