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ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН
I клас

Учебна година: 2017/2018 г.
Форма на обучение: ИНДИВИДУАЛНА по реда на чл.111, ал1. т.2 от
ЗПУО

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет протокол № 3 /30.11.2017г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - протокол № 1 /01.12.2017г.и е утвърден със заповед на
директора № РД -175 / 01.12.2017 г.

I. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ
Начален етап
I б клас
Учебни седмици
16
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой Годишен брой
Учебни предмети
учебни часове
учебни часове
Български език и литература
4
64
Математика
2
32
Чужд език – английски
Околен свят

0,5
1

8
16

1

16

1

16

0,5
10

8
160

Общ брой часове за раздел Б

1,5

24

1. Български език и литература
2. Математика
3.

1
0,5

16
8

Физическо възпитание и спорт
Музика
Изобразително изкуство
Технологии и предприемачество
Общо за раздел А
Раздел Б – избираеми учебни часове

Общо за раздел А + раздел Б

11,5

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В
0
1.
2.
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
11,5

184

0

184

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ:

1. Индивидуалният учебен план на ученика Виктор Дилман е разработен съгласно
чл. 94, чл. 95 на Закона за училищното и предучилищното образование, чл. 20 и
чл. 21 на Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план и Приложение № 1 към
същата Наредба.
2. Заниманията се провеждат в училище.
3. Обучението на ученика се осъществява по индивидуална учебна програма по
всеки предмет от индивидуалния учебен план. Знанията и уменията на ученика
се оценяват чрез текущи проверки или изпити. Резултатите се отбелязват с
количествен показател. При оценяването на неговите постижения се спазват
изискванията на Наредба № 11/01.09.2016 г.. за оценяване на резултатите от
обучението на учениците.
4. Резултатите на ученика се отразяват в следната документация: дневник на класа,
ученическа книжка, главна книга.
5. Родителите отговарят за осигуряване на условия за провеждане на ефективен
образователен процес, съобразно индивидуалния учебен план и учебните
програми.
6. За ученика се изготвя седмичен график на учебните часове съобразен с неговите
индивидуални и потребности и възможностите на училището:

