График на учебното време за IX 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
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 лагер:
03 .09.2019 г. – 13.09.2019 г.

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
IX клас
Учебни седмици
36
2
Учебна година
2019/2020
РАЗДЕЛ А – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
Учебни предмети
I.
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА
108
1.
Български език и литература
3
72
2.
Английски език
2
72
3.
Руски / Немски език
2
108
4.
Математика
3
36
5.
Информационни технологии
1
72
6.
История и цивилизации
2
36
7.
География и икономика
1
36
8.
Философия
1
9.
36
Биология и здравно образование
10.

Физика и астрономия

11.
II.

Химия и опазване на околната среда
ОБЩА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА

1
36
1
54
1,5

18
0,5
684
19
РАЗДЕЛ Б–ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ+РАЗДЕЛ В–ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ
III. ОТРАСЛОВА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
36
1.
Теория на спортната тренировка
1
IV. СПЕЦИФИЧНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА
36
1.
Теория и методика на спортната подготовка по вид спорт
1
720
2.
Учебна практика:Спортна подготовка по вид спорт
20
36
Спортен лагер
18
72
Активен отдих и възстановяване резултат на тренировъчни
3.
натоварвания
2
864
36
Общ годишен брой часове за раздел Б + раздел В
26
18
900
1584
ОБЩ годишен брой часове за раздел А + раздел Б + раздел В
47
18
1.

Здравословни и безопасни условия на труд
ОБЩО РАЗДЕЛ А

ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1.Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното
образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 г. за
учебния план, рамкова програма В – вариант В8, Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Помощник-треньор“ и Заповед № РД 094555/31.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на типов учебен план
по специалност код 8131001 „Помощник-треньор“ от професия код 813100 „Помощник-треньор“
от професионално направление код 813 „Спорт“ за професионално напраление с придобиване на
трета степен на професионална квалификация в спортните училища.
2.Училищният учебен план е съгласуван на заседание на Обществения съвет.
3. В СУ „Майор Атанас Узунов“ – Русе организацията на учебния ден е целодневна съгласно
чл.18, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното
образование. Учебните часове са с продължителност 40 минути, с изключение на часовете по
специализирана подготовка съгласно чл.7, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за организация на
дейностите в училищното образование съгласно чл.18, ал.3 от Наредба № 10/01.09.2016 г. за
организация на дейностите в училищното образование.
4..Часовете за самоподготовка по учебни предмети от общообразователна подготовка съгласно
чл. 27., ал.1 и ал.3. от Наредба № 10 за организация на дейностите в училищното образование са 2
часа седмично – по български език и литература– 1 учебен час седмично и математика– 1 учебен
час седмично .
5.В IX клас се изучават два чужди езици – английски език и руски или немски език.
6.Учебните часове, предоставени за учебна практика се използват за специализирана
подготовка и се разпределят в училищния учебен план за изучаване на учебните предмети от
специализираната подготовка
7.Учебно-тренировъченият лагер на учениците е 2 седмици през I учебен срок.
8. За активен отдих и възстановяване в резултат на тренировъчните натоварвания се определят
2 учебни часа седмично, включени в специализираната подготовка и включват двигателни
дейности с намалена интензивност и възстановителни процедури. които се провеждат само след
обяд във вторник и четвъртък по 1 учебен час.
9. Тренировъчната, спортно-състезателната дейност и лагерите, които са извън типовия учебен
план, през почивните дни и ваканциите се организират и провеждат от спортните клубове и
лицензираните спортни федерации по съответния спорт.
10.Допълнителният час за спортни дейности се провежда по график, определен от директора,
чл. 15, ал.5 от Наредба 4 от 30.11.2015г. за учебния план, който се използва за участие в спортни
състезания, етапен контрол и първенства по вид спорт/ спортна дисциплина/ категория.
11. . 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. На основание Заповед № РД09-2684/20.09.2018г. на министъра на образованието,
часовете по безопасност на движението по пътищата се организират и провеждат както следва: 4
учебни часа годишно.
12. 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

