
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:  

ИРИНА ВЪТЕВА 

ДИРЕКТОР  

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ – ЗУЧ,  ИУЧ, ФУЧ  И  ЧАСОВЕ  ИЗВЪН  УЧИЛИЩЕН  УЧЕБЕН  ПЛАН  

                                                 ЗА І СРОК  НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023ГОДИНА В НАЧАЛЕН ЕТАП 

 

клас понеделник вторник сряда четвъртък петък 

IА 1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Музика 

*Спортни дейности 

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Музика 

*Роден край - ФУЧ 

 

1.Математика 

2.Български език и литература 

3.Български език и литература 

4.Изобразително изкуство 

5.Изобразително изкуство 

*Час на класа 

  

1.Български език и литература 

2.Физическо възпитание и спорт 

3.Математика 

4.Родинознание 

*Роден край - ФУЧ 

 

1.Български език и литература - ИУЧ 

2.Български език и литература - ИУЧ 

3.Математика - ИУЧ 

4.Технологии и предприемачество 

5.Физическо възпитание и спорт 

IБ 1.Музика 

2.Математика  

3.Български език и литература 

4.Български език и литература 

*Роден край - ФУЧ 

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

*Спортни дейности 

4.Музика 

 

 

1.Български език и литература 

2.Математика  

3.Родинознание 

4.Изобразително изкуство 

 5.Изобразително изкуство 

 *Час на класа 

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Физическо възпитание и спорт  

*Роден край - ФУЧ 

 

1.Български език и литература - ИУЧ 

2.Български език и литература - ИУЧ 

3.Математика - ИУЧ 

4.Физическо възпитание и спорт 

5.Технологии и предприемачество 

 

IВ 1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Музика 

*Роден край - ФУЧ 

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Изобразително изкуство 

5.Изобразително изкуство 

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Родинознание 

 5.Физическо възпитание и спорт 

 *Час на класа  

1.Български език и литература 

2.Математика 

3.Музика 

4.Физическо възпитание и спорт 

*Роден край - ФУЧ 

 

1.Български език и литература - ИУЧ 

2.Български език и литература - ИУЧ 

3.Математика - ИУЧ 

4.Технологии и предприемачество 

*Спортни дейности  

IIА 1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Музика 

5.Физическо възпитание и спорт 

*Час на класа  

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Технологии и предприемачество 

5.Английски език  

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Музика 

*Спортни дейности 

 

1.Български език и литература 

2.Английски език 

3.Математика 

4.Родинознание 

 5.Изобразително изкуство 

*Роден край - ФУЧ 

1.Български език и литература - ИУЧ 

2.Български език и литература - ИУЧ 

3.Математика - ИУЧ 

4.Физическо възпитание и спорт 

*Роден край - ФУЧ 

 



 

 

IIБ 1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Музика 

5.Физическо възпитание и спорт 

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Английски език 

5.Изобразително изкуство 

*Роден край - ФУЧ 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

*Спортни дейности 

 4.Музика 

 

1.Английски език 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Родинознание 

 5.Физическо възпитание и спорт 

*Час на класа 

1.Български език и литература - ИУЧ 

2.Български език и литература - ИУЧ 

3.Математика - ИУЧ 

4.Технологии и предприемачество 

*Роден край - ФУЧ 

IIВ 1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Физическо възпитание и спорт 

*Час на класа 

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Английски език 

4.Технологии и предприемачество  

*Спортни дейности 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Музика 

 5.Физическо възпитание и спорт 

*Роден край - ФУЧ 

1.Български език и литература 

2.Родинознание 

3.Английски език 

4.Математика 

 5.Музика  

*Роден край - ФУЧ 

1.Български език и литература - ИУЧ 

2.Български език и литература - ИУЧ 

3.Математика 

4.Математика - ИУЧ 

5.Изобразително изкуство  

 

        

IIIА 1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Английски език 

4.Математика 

 5.Човекът и природата 

 6.Изобразително изкуство 

*Спортни дейности 

1.Човекът и обществото 

2.Технологии и предприемачество 

3.Български език и литература 

4.Математика 

 5.Физическо възпитание и спорт 

*Час на класа  

 

    

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Музика 

4.Математика 

 5.Компютърно моделиране 

6.Английски език  

 

 1.Човекът и обществото 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.ИУЧ Математика 

 5.Музика 

*Роден край - ФУЧ 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература - ИУЧ 

3.Английски език 

4.Физическо възпитание и спорт 

 5.Изобразително изкуство 

 * Роден край - ФУЧ 

 

         

IIIБ 1.Математика 

2.Човекът и обществото 

3.Български език и литература 

4.Изобразително изкуство 

 5.Английски език 

 *Спортни дейности  

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Технологии и предприемачество 

4.Човекът и природата 

5.Математика 

6.Физическо възпитание и спорт 

 *Час на класа  

1.Български език и литература 

2.Математика 

3.Човекът и обществото 

4.Английски език 

 5.Музика 

 6.Компютърно моделиране  

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.ИУЧ Математика 

 5.Физическо възпитание и спорт 

*Роден край - ФУЧ 

1.Музика 

2.Английски език 

3.Български език и литература 

4.Български език и литература - ИУЧ 

 5.Изобразително изкуство 

.*Роден край - ФУЧ 

 

IIIВ 1.Български език и литература 

2.Математика 

3.Физическо възпитание и спорт 

4.Английски език 

 5.Човекът и обществото 

 *Роден край - ФУЧ 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Технологии и предприемачество 

5.Човекът и природата 

6.Физическо възпитание и спорт 

 *Час на класа  

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Изобразително изкуство 

4.Компютърно моделиране 

5.Английски език 

*Спортни дейности  

 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература  

3.Математика 

4.Информационни технологии - ИУЧ 

 5.Изобразително изкуство 

6.Музика  

1.Английски език 

2.Български език и литература -ИУЧ 

3.Човекът и обществото 

4.Математика 

 5.Музика 

*Роден край - ФУЧ 



 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IVА 

 

 

 

1.Английски език 

2.Компютърно моделиране 

3.Математика 

4.Български език и литература 

 5.Български език и литература 

 6.Физическо възпитание и спорт 

 

 

1.Английски език 

*Спортни дейности 

2.Математика 

3.Човекът и природата 

4.Български език и литература 

5.Технологии и предприемачество 

. 

 

1.Български език и литература 

2.Английски език 

3.Математика 

4.Човекът и обществото 

 5.Музика 

 *Час на класа 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Човекът и природата 

 5.Изобразително изкуство 

6.Изобразително изкуство 

1. Български език и литература - ИУЧ 

2. Български език и литература - ИУЧ 

3. Математика - ИУЧ 

4.Български език и литература 

 5.Физическо възпитание и спорт 

 

 

 

 

IVБ 

 

 

1.Компютърно моделиране 

2.Английски език 

3.Български език и литература 

4.Български език и литература 

 5.Физическо възпитание и спорт 

 

1.Български език и литература 

2.Английски език 

3.Математика 

4.Човекът и природата 

5.Технологии и предприемачество 

* Спортни дейности 

 

1.Български език и литература 

2.Математика 

3.Английски език 

4.Човекът и природата 

 5.Музика 

 *Час на класа 

1.Български език и литература 

2.Български език и литература 

3.Математика 

4.Човекът и обществото 

 5.Изобразително изкуство 

6.Изобразително изкуство 

1. Български език и литература - ИУЧ 

2. Български език и литература - ИУЧ 

3. Математика - ИУЧ 

4.Български език и литература 

 5.Математика 

6.Физическо възпитание и спорт 



 

 

СЕДМИЧНО  РАЗПИСАНИЕ – ЦДО 

ЗА І СРОК  НА УЧЕБНАТА 2022/ 2023  ГОДИНА 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

клас понеделник вторник сряда четвъртък петък 

I-ІV 1. Организиран отдих и 

физическа активност - обяд 

2. Дейности по самоподготовка  

Български език и литература 

3. Дейности по самоподготовка 

Математика 

4. Занимания по интереси – 

Литературни произведения 

5. Занимания по интереси –  

Проекти/ Литературни 

произведения 

6. Организиран отдих и 

физическа активност - Игри 

1. Организиран отдих и 

физическа активност - обяд 

2. Дейности по самоподготовка  

Родинознание/ Човекът и 

природата   

3. Дейности по самоподготовка 

Математика 

4. Занимания по интереси– 

Изобразително изкуство 

5. Занимания по интереси -  

Проекти/ Изобразително 

изкуство 

6. Организиран отдих и 

физическа активност – Игри 

1. Организиран отдих и 

физическа активност - обяд 

2. Дейности по самоподготовка  

Английски език/ Човекът и 

обществото 

3. Дейности по самоподготовка 

Български език и литература  

4. Занимания по интереси -  

Сръчни ръце 

5. Занимания по интереси –  

Проекти/ Сръчни ръце 

6. Организиран отдих и 

физическа активност – Игри 

 

1. Организиран отдих и 

физическа активност - обяд 

2. Дейности по самоподготовка  

Математика 

3. Дейности по самоподготовка 

Български език и литература 

4. Занимания по интереси - 

Танци 

5. Занимания по интереси – 

Проекти/ Танци 

6. Организиран отдих и 

физическа активност – Игри 

 

 

1. Организиран отдих и 

физическа активност - обяд 

2. Дейности по самоподготовка  

Математика 

3. Дейности по самоподготовка 

Български език и литература 

4. Занимания по интереси –  

Млад природолюбител/ Млад 

родолюбец 

5. Занимания по интереси –  

Млад природолюбител/ Млад 

родолюбец 

6. Организиран отдих и 

физическа активност – Игри 


