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НАЦИОНАЛНО УЧИЛИЩЕ   

ЗА МУЗИКАЛНО И СЦЕНИЧНО ИЗКУСТВО 

   ”ПРОФ. ПАНЧО ВЛАДИГЕРОВ” - БУРГАС 

 

 

                         

 

 

 УТВЪРЖДАВАМ: ЗЛАТИНА ПАНТЕЛЕЕВА 

            ДИРЕКТОР 

 

 

 

   

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
ЗА 2020 / 2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

за VІ б клас 

Класически танц 
 

  

 

 

 
Приет на заседание на Педагогическия съвет  с протокол №3/10.09.2020 г., 

съгласуван с Обществения съвет към училището – Протокол № 3 / 

08.09.2020 г. и утвърден със Заповед № РД-12-324 / 11.09.2020 г. на 

Директора на НУМСИ. 

 
 

 

 

 

 

 

Специалности: класически танц   Образователна степен - основна 

      Срок на обучение  - 3 години 

      Форма на обучение – дневна 

      Организационна форма- клас 

      Входящо образователно равнище –  

      завършен –ІV клас 
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА 

УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 
 

 
Прогимназиален етап 

VІ клас 

Учебни седмици 34 

Раздел А – задължителни учебни часове 

Учебни предмети 
Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

Български език и литература 
5 170 

 

Чужз език : Английски език 
3,5 119 

 

Математика 
4 136 

 

Информационни технологии 
1 34 

 

История и цивилизация 
2 68 

 

География и икономика 
1,5 51 

 

Човекът и природата 
2,5 85 

 

Музика 
2 68 

 

Изобразително изкуство 
2 68 

 

Технологии и предприемачество 
1,5 51 

 

Общо за раздел А 
25 850 

 

Раздел Б – избираеми учебни часове  

Класически танц 5 170 

Общо за раздел Б 5 170 

Раздел В – факултативни учебни часове 

Специална гимнастика 1 34 

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В  
31 1054 
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ІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021 

година: 

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна 

24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна 

30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна 

03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I - XI клас 

08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас 

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 

04.02.2021 г. – I - XII клас 

Неучебни дни 

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ 

21.05.2021 г. – втори ДЗИ 

25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас 

18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас 

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година: 

14.06.2021 г. – VІ клас (16 учебни седмици) 

 
ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ  

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за предучилищното и 

училищното образование, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Наредба № 4 от 30.11.2015г. за 

учебния план и Приложение № 1 към същата Наредба.  

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

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

3. Графикът на учебното време за съответната учебна година се определя от  

Министерството на културата и Министерство на образованието и науката. 

4. По чуждоезиково обучение се изучава английски език. 

5. Учениците задължително изучават в часа на класния ръководител правилата за 

движение по пътищата, съгласно одобрените учебни програми за всеки клас. 

6. Срочните и годишните оценки по всички учебни предмети  са цифрови и се оформят с 

точност до 1.  

7. В последната седмица на учебната година се провежда текущо изпитване за 

установяване на изходното ниво на учениците по учебни предмети от съответните 

специалности от професии, изучавани за придобиване на специализирана подготовка. 

Оценката от това изпитване е годишна оценка по съответната специалност. 

8. Крайната оценка от текущото изпитване по т.11 се формира като средноаритметична от 

оценките на членовете на училищната комисия по оценяване. В задължителната 

училищна документация, оценката от годишния изпит се вписва с точност до единица. 

9. Оценките на учениците от изпити по т.11 се определят от изпитна комисия, назначена 

със заповед на директора на училището, въз основа на знанията и уменията на 

учениците, показани на текущото изпитване. Тези оценки остават окончателни за 

годината. 


