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УТВЪРЖДАВАМ:
СНЕЖАНА ЗАШЕВА
ДИРЕКТОР

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН

ПЛАН

ЗА ЦЕЛОДНЕВЕН ПОДГОТВИТЕЛЕН КЛАС
НА 84 ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Семеен език - български език
прием за учебната 2021/2022 година
Срок на обучение: 1 година
Форма на обучение: дневна
Организационна форма: група

I. Разпределение на основните форми на педагогическо взаимодействие в целодневна
подготвителна група:

Образователно направление

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Български език и литература
Математика
Околен свят
Изобразително изкуство
Музика
Физическа култура
Конструиране и технологии
Общ брой:

Минимален брой
педагогически
ситуации
3
3
2
2
2
3
2
17

Завишен брой
педагогически
ситуации
2
1
2
22
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II. График на учебната година.
В целодневна подготвителна група се работи съгласно изискванията на Наредба № 5/03.06.2016 г. на
МОН за държавен образователен стандарт за предучилищно образование.
III. Описание на организацията на обучението.
1. Прием.
1.1. В училището се приемат деца на 5 и 6 г. в целодневен подготвителен клас.
1.2. Редът и условията за прием на учениците в ПК се изготвя за всяка календарна година,
утвърждава се от Кмета на Столична Община и се публикува на сайта на ИСОДЗ.
1.3. За обучението в ПК не се заплащат такси.
1.4. Учебните помагала се осигуряват от бюджета на училището.
1.5. При завършване на обучението децата получават удостоверение /по образец на МОН/.
2. Организация на обучението.
2.1. Учебната година започва на 15 септември и приключва на 31 май.
2.2. Продължителността на педагогическите ситуации е 20 -30 минути.
2.3. С решение на педагогическия съвет – Протокол № 8 от 07.09.2021 г., минималният брой
педагогически ситуации е увеличен до пет: музика – 2 ч., физическа култура – 1 час и
конструиране и технологии – 2 часа.
2.4. Оценки на децата не се поставят.
2.5. Целодневната подготвителна група работи по учебни помагала на издателство „Бит и техника“
ООД, програмна система „Златно ключе“.
2.6. Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол №
8/07.09.2021 г., съгласуван е с Обществения съвет към училището и е утвърден със заповед на
директора № РД 12-272/08.09.2021 г.

