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ОУ „Св.св.Кирил и Методий“ с. Дралфа, общ. Търговище 

 

 

ЗАПОВЕД 
№ 369/02.08.2021 г. 

 

 

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 94, ал. 4 от Закона за 

предучилищното и училищното образование, чл. 17, ал. 1 от Наредба № 4 от 

30.11.2015 г. за учебния план, след приемане от педагогическия съвет (протокол № 8 

от 19.07.2021 г.) и съгласуване с обществения съвет към училището (протокол № 2 

от 19.07.2021 г.) 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

 

1. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на I клас 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл.12, ал. 2, 

т.1 , изм ДВ бр. 76/2020 година към Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния 

план).  

2. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на II клас 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към Наредба № 

4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

3. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на III клас 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към Наредба № 

4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

4. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на IV клас 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към Наредба № 

4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

5. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на V клас 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към чл.12, ал. 2, 

т.1 , изм ДВ бр. 76/2020 година към Наредба № 4/30 ноември 2015 г. за учебния 

план).  

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на VI клас 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към Наредба № 

4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  

6. УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН на VII клас 

за учебната 2021/2022 г., разработен въз основа на Рамков учебен план за общо 

образование за основната степен на образование (Приложение № 1 към Наредба № 

4/30 ноември 2015 г. за учебния план).  
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Училищният учебен план за всеки от класовете се спазва стриктно и не може да 

се променя по време на учебната година.  

 

Училищният учебен план се включва в Информационната система на 

образованието като приложение към Списък-образец № 1. Същият да бъде 

публикуван на интернет страницата на училището в срок до 15.09.2021 г. от Силвия 

Асенова – учител. 

Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в дирекцията на 

училището от директора. 

  

Настоящата заповед да се доведе до знанието на педагогическите специалисти, 

учениците от паралелката и техните родители за сведение и изпълнение.  

 

Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично. 

 

ДИРЕКТОР:  .........................................  

Цв. Дамянова 
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