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НУПИ „ПРОФЕСОР ВЕНКО КОЛЕВ” ГРАД ТРОЯН
УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/ИЛИЯН ИЛИЕВ/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА
6 клас
СПЕЦИАЛНОСТ – „ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО”
ПРИЕТ С ПРОТОКОЛ № 22 НА П С ОТ 11.09.2017 ГОДИНА
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: № 211 Изобразително изкуство
СПЕЦИАЛНОСТИ: ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – дневна
ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ –завършен 4 клас
СРОК НА ОБУЧЕНИЕ – 3 години
ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – клас
СТЕПЕН НА ОБРАЗОВАНИЕ – основно

I. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Учебната година се открива на 15 септември /петък/ - 10.00.часа.
Графикът на учебното време, на ваканциите и неучебните дни за учебната 2017-2018 г. се
определят със заповед № РД 09-4130/29.08.2017 г. на министъра на образованието и
науката.
1. Начало и край на ваканциите с изключение на лятната ваканция:
01.11.2017 г. – 05.11.2017 г. вкл.
есенна
23.12.2017 г. – 02.01.2018 г. вкл.
коледна за I – ХII клас
03.02.2017 г. – 06.02.2018 г. вкл.
междусрочна за I – XII клас
31.03.2018 г. – 09.04.2018 г. вкл.
пролетна за І – ХІ клас
2. Неучебни дни
25.05.2018 г.

–

неучебен, но присъствен ден по повод Деня на българската
просвета и култура и на славянската писменост

21.05.2018 г.
23.05.2017 г.

–
–

ДЗИ по БЕЛ и НВО в VII клас по БЕЛ
втори ДЗИ и НВО в VII клас по математика

3. Начало на втория учебен срок
07.02.2018 г. – I - ХІI клас
4. Край на втория учебен срок
15.05.2018 г.
ХІІ клас (13 учебни седмици)
01.06.2018 г.
І - ІV клас (14 учебни седмици)
15.06.2018 г.
V - VІІ клас (16 учебни седмици)
29.06.2018 г.
VIII - ХІ клас (18 учебни седмици)

Приложение № 6

Типов учебен план за специализирана подготовка по изобразително
изкуство в училищата по изкуствата с прием от V клас
(прогимназиален етап)

Учебни седмици
Раздел А - задължителни часове (ЗЧ)

Прогимназиален етап
Класове
VI
34

Общо
VI
34

Учебни предмети
Български език и литература

170

170

Английски език
Математика

119
136

119
136

Компютърно моделиране
Информационни технологии

34

34

Човекът и обществото
История и цивилизации

68

68

География и икономика
Околен свят
Човекът и природата
Биология и здравно образование

51

51

85

85

Музика
Изобразително изкуство*

68
0

68
0

Технологии и предприемачество

51

51

Физическо възпитание и спорт

85

85

Общо за раздел А

867

867

Раздел Б - избираеми учебни часове
Специализирани учебни предмети
Рисуване

VI
68

VI
68

Живопис

85

85

Общо за раздел Б
Общо за раздел А+Б
Раздел В - факултативни учебни часове
Изобразително изкуство

153
1020

153
1020

136

136

Общо за раздел А+Б+В

1156

1156

Физика и астрономия
Химия и опазване на околната среда

Пояснителни бележки:
1. В V, VІ и VІІ клас задължителните учебни часове по учебния предмет изобразително
изкуство се използват за специализирана подготовка в раздел Б.
2. Учебният план е в сила за VI клас от учебната 2017/2018 година.

Клас
6
6
6

Раздел Г – допълнителни часове
Наименование на часа
Седмици
Модул –Тенис на маса
34
Час на класния
34
Час на класния за срещи с родители
34

Часове
1
1
1

ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план за учебната 2017/2018 година е разработен на
основание ЗПУО, Закона за степента на образование, общообразователния
минимум, Типовите учебни планове, ЗПОО.Този учебен план се прилага за
ученици -VI клас за учебната 2017/2018 година.
2. На успешно завършилите VІІ клас се издава Свидетелство за завършено
основно образование.

3. Броят на учениците в паралелка, делението на паралелките на групи и
организирането на обучението на деца в самостоятелна форма на обучение е
съобразено с Наредба № Н-4 от 20 май 2008г. на МК.
4. Продължителността на учебния час е в съответствие с изискванията на
поднормативните документи.
5. Седмичното разписание е изготвено в съответствие с Наредба № 24 и
съгласувано с РИОКОЗ – гр. Ловеч.
6. Факултативните учебни часове се организират по учебни предмети,
утвърдени от педагогическия съвет, както следва: Изобразително изкуство 4
учебни часа .Учениците заявяват писмено желанията за учебни предмети за
Факултативни учебни часове в началото на учебната година.
7. По учебен предмет, изучаван във Факултатив се оформят самостоятелни
срочни и годишни оценки, които не влияят на оформянето на срочните и
годишни оценки по същия учебен предмет в ЗП и ЗПП.
8. Учениците от 6 клас изучават един чужд език – английски в една група от 20
ученика.
9. Училищният учебен план е съставен на базата на Типов учебен план за
училищата по изкуства VI-ти клас, Приложение № 6 и влиза в сила от
учебната 2017-2018 година .
Директор:......................
/Илиян Илиев/

