I. График на учебното време за VI клас в Спортно училище „Майор Атанас Узунов“-Русе
Начало на учебната година:

02.09.2019 г.

I срок - 20 учебни седмици, от които 2 седмици за учебно-тренировъчен лагер
II срок - 18 учебни седмици, от които 2 седмици за обучение по вид спорт/спортна дисциплина
Ваканции:
есенна
коледна
междусрочна
пролетна

- 01.11.2019 г. – 03.11.2019 г. вкл.
- 21.12.2019 г. – 05.01.2020 г. вкл.
- 05.02.2020 г.
- 11.04.2020 г. – 20.04.2020 г. вкл.

Неучебни дни:
Училищен празник – 50 г. СУ - 12.02.2020 г.

Учебно - тренировъчен и възстановителен лагер:
03.09.2019 г. – 13.09.2019 г.

ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
VI клас
34
4
Учебни седмици
2
Учебна година
2017/2018
Раздел А – задължителни учебни часове
170
1. Български език и литература
5
119
2. Чужд език – Английски език
3,5
136
3. Математика
4
34
4. Информационни технологии
1
68
5. История и цивилизации
2
51
6. География и икономика
1,5
85
7. Човекът и природата
2,5
68
8. Музика
2
68
9. Изобразително изкуство
2
51
10. Технологии и предприемачество
1,5
ОБЩО за раздел А
850
25
Специализирана подготовка
Раздел Б – избираеми учебни часове + Раздел В - факултативни учебни часове
544
32
1. Спортна подготовка по вид спорт, в т.ч.
16
16

36
18

Спортен лагер
2.

Активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчни
натоварвания
ОБЩ годишен брой часове за раздел Б + раздел В
ОБЩ годишен брой часове за раздел А + раздел Б +
раздел В

2

68
2
612
18

43

4
2
36
18
684
1534
18

36

36

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план е разработен на основание на Наредба № 4 от 30 ноември 2015
г. за учебния план, издадена от Министерството на образованието, обнародвана в ДВ бр.94 от
2015 г., в сила от 4 декември 2015 г. и Заповед № РД 09-1055/04.08.2016г. на министъра на
образованието и науката за утвърждаване на типов учебен план за специализирана подготовка в
спортните училища - прогимназиален етап.
2. Училищният учебен план е съгласуван на заседание на Обществения съвет.
3. В СУ „Майор Атанас Узунов“ – Русе организацията на учебния ден е целодневна.
Учебните часове са с продължителност 40 минути, с изключение на часовете по специализирана
подготовка.
4. Всяка учебна седмица, извън часовете, определени в учебния план, включва и по един
учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на класа, за патриотично
възпитание и за изграждане на граждански компетентности, включително чрез ученическото
самоуправление.
5. Часовете по самоподготовка за VI клас са 2 часа седмично по предметите от
задължителната подготовка по учебния план, по които се провежда национално външно
оценяване – български език и литература и математика.
6. Съгласно чл.14, ал.5 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план за всяка
учебна седмица за всеки клас се включва още един учебен час, който е извън часовете,
определени в Рамковия учебен план за общо и за професионално образование в спортните
училища и Типовия учебен план за специализирана подготовка в спортните училища –
прогимназиален етап. Този учебен час се използва за участие в спортни състезания, етапен
контрол и първенства по вид спорт/спортна дисциплина/категория.
7. Според Училищния учебен план за VI клас се изучава един чужд език – Английски език.
8. Часовете за активен отдих и възстановяване са 2 и се провеждат след обяд във вторник и
четвъртък по 1 учебен час.
9. Учебно-тренировъчният лагер на учениците е 2 седмици през I-ви учебен срок.
10. Учениците могат да продължат своето обучение по избрания вид спорт/спортна
дисциплина през ваканциите по план и програма на съответната спортна организация извън
определеното с Училищния учебен план. Обучението се организира и провежда от спортната
организация.
11. Училищният учебен план е приет с решение на ПС с Протокол № 12 от 27.08.2019 г. и
съгласуван с Обществения съвет с Протокол № РД-25-12/28.08.2019 г..
ДИРЕКТОР
Любомир Ковачев

