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96. СУ “Лев Николаевич Толстой“  
  гр. София, жк. „Люлин“, ул. „Н. Беловеждов“ № 1;  

тел: 02 826 83 42;  02 826 83 39; 

web: www.96sou.com; e-mail: sou_96@abv.bg 

  

 

              

 

УТВЪРЖДАВАМ:  /П/ 
ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА                                                                                     

ДИРЕКТОР НА 96. СУ 

                                                   

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
за профилирано образование с интензивно изучаване  

на чужд език с профил "Чужди езици" 
 

за XII. A клас 
  

 

 

Учебна година     2022/2023 

Форма на обучение    дневна 

Организация на учебния ден  полудневна 

 
Профилиращи учебни предмети: 

1. Английски език 

2. Испански език / Руски език 

Профилиращи предмети, определени на училищно ниво: 
3.Български език и литература 

4. География и икономика 

 
 

 

 

 

 

 

 

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 

протокол  № 09/06.07.2022 г., съгласуван е с Обществения съвет към 

училището - протокол № 04/06.07.2022 г.  и е утвърден със заповед на 

директора № 1380/14.09.2022 г. 

 

http://www.96sou.com/
mailto:sou_96@abv.bg
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 І. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09. 

І срок – 18 учебни седмици 

ІІ срок – 13 учебни седмици,   

 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната 

учебна година график. 

 

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ПО КЛАСОВЕ И УЧЕБНО 

ВРЕМЕ 

 

 Образователна степен  
ВТОРИ ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП 

XII A клас 2022-2023 г.  

Учебни седмици 31   

Раздел А – задължителни учебни часове   

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 
ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА 

Годишен брой 

учебни часове 

/Седмичен брой 

учебни часове 

ОБЩО 

УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ     

Български език и литература 
93 93 

3   

Чужди езици      

Чужд език – Английски език 
62 62 

2   

Чужд език – Руски език / Испански език 
62 62 

2   

Математика, информатика и информационни 

технологии 
    

Математика 
62 62 

2   

Обществени науки, гражданско образование и религия     

Гражданско образование 
31 31 

1   

Физическа култура и спорт     

Физическо възпитание и спорт 
62 62 

2   

Общо за раздел А 372 372 

  12   

Раздел Б – избираеми учебни часове     

ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА 
620 620 

20   

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК  
155 155 

5   

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ 124 124 
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4   

Устно общуване 
31 31 

1   

Писмено общуване 
31 31 

1   

Езикът чрез литературата 
31 31 

1   

Култура и междукултурно общуване 
31 31 

1   

ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ 
31 31 

1   

Комуникации 
31 31 

1   

ИСПАНСКИ ЕЗИК /РУСКИ ЕЗИК  
155 155 

5   

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ 
124 124 

4   

Устно общуване 
31 31 

1   

Писмено общуване 
31 31 

1   

Език и култура 
31 31 

1   

Езикови практики 
31 31 

1   

ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ 
31 31 

1   

Комуникации 
31 31 

1   

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА 
155 155 

5   

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ 
124 124 

4   

Езикът и обществото 
31 31 

1   

Езикови употреби 
31 31 

1   

Диалогични прочити 
31 31 

1   

Критическо четене 
31 31 

1   

ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ 
31 31 

1   

Творческо писане 
31 31 

1   
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ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА 
155 155 

5   

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ МОДУЛИ 
124 124 

4   

България и регионална политика 
62 62 

2   

Географска и икономическа информация 
62 62 

2   

ИЗБИРАЕМИ МОДУЛИ 
31 31 

1   

География на туризма в България и света 
31 31 

1   

Общо за раздел А + раздел Б  992 992 

  32   

Раздел В – факултативни учебни часове     

Максимален годишен брой часове за раздел В 
124 124 

4   

  0 0 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В   992 992 

 

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

1.Училищният учебен план е разработен на основание чл. 94 от ЗПУО  и рамков учебен 

план за профилирано образование с интензивно изучаване на чужд език, профил “Чужди 

езици“, съгласно наредба № 4/30.11.2015 г. и Наредба № 7/11.08.2016 г. за профилираната 

подготовка на МОН. 

2. Профилираните предмети в даден профил са едни и същи за XI и XII клас. 

3. Профилиращи предмети за учениците от XI и XII клас са:  

➢ Английски език 

➢ Испански език/ Руски език  

(определени на национално ниво съгласно Наредба №7/11.08.2016 г. за профилирана 

подготовка на МОН) 

➢ Български език и литература 

➢ География и икономика 

(Избрани от  учениците и родителите и приети на заседание на ПС). 

4. Всеки профилиращ предмет се състои от задължителни модули и избираеми модули. 

4.1. Задължителните модули се изучават в 11 клас със 144 учебни часа  

годишно и в 12 клас  124 учебни часа годишно, а избираемите модули се изучават в 11 клас с 

не повече от 144 учебни часа и не по – малко от 36 учебни часа годишно, в 12 клас е не повече 

от 124 учебни часа и не по – малко от 31 учебни часа. 

4.2. Учебните програми за задължителните модули се утвърждават от  

Министъра на образованието и науката, а учебните програми на избираемите модули се 

утвърждават от директора на училището. 

5. При обучение за придобиване на профилирана подготовка срочна оценка 

се формира по всеки модул от профилиращия учебен предмет, без да се формира срочна 

оценка по профилиращия учебен предмет 

6. При обучението за придобиване на профилирана подготовка се формира 

годишна оценка по всеки модул от профилирания учебен предмет и годишна оценка по 

профилиран учебен предмет. Годишната оценка по профилиращият учебен предмет се 

формира като средно аритметично с точност до 0,01 от годишните оценки по всеки модул по 

предмета. 

7. При обучение за придобиване на профилирана подготовка по английски 

език в края на XII клас се достига ниво В2 по Общата европейска езикова рамка, по испански 
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език/руски език – ниво В1.1 по Общата европейска езикова рамка. 

 8. За всеки клас се включва за всяка учебна седмица по един учебен час за 

организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО : 

➢ 12а  спортни дейности-  волейбол 

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

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

10. В изпълнение на заповед на министъра на образованието и науката, 

учениците от ХІ и ХII клас изучават в 1 (един) часа на класа тема от правилата за движение 

по пътищата в съответствие с одобрените учебни програми на МОН. 

11. Организация на учебния ден в 96. СУ „Л. Н. Толстой” е полудневна. 

12. Училищният учебен  план не може да се променя през учебната година. 

13. Училищният учебен план се утвърждава от директора на училището за всяка учебна 

година за всяка паралелка. 

 

 


