
Списък 

 с учебни предмети в избираемите учебни часове от разширената подготовка за всеки 
един от класовете, съобразен с възможностите на училището и интересите на 

учениците  

 

УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА 

Клас Избираеми учебни 
часове 

Разширена подготовка - вид 

1 клас Английски език 

Компютърно 
моделиране 

 

 

 

Изкуства 

разширена подготовка по 
общообразователни учебни 

предмети, които не се 
изучават  в раздел А в 

съответния клас, на 
училищния учебен план, но се 

изучават в процеса на 
училищно обучение 

подготовка по учебни 
предмети от областта на 

глобалното, гражданското, 
здравното и интеркултурното 

образование, 
предприемачеството, 

управлението на личните 
финанси и програмирането, 

защитата на родината, 
населението и околната среда, 

учебни предмети, които 
формират национално 

самочувствие, патриотичен 
дух и родолюбие в децата и 

учениците, като разширяват и 
допълват съдържание, което 

присъства интегрирано в 
други учебни предмети 

2 клас Български език и 
литература 

Математика  

Технологии и 
предприемачество 

разширена подготовка по 
общообразователни учебни 

предмети, включени в раздел 
А на училищния учебен план 

3 клас „Научна палитра“ подготовка по учебни 
предмети от областта на 

глобалното, гражданското, 
здравното и интеркултурното 

образование, 



предприемачеството, 
управлението на личните 

финанси и програмирането, 
защитата на родината, 

населението и околната среда, 
учебни предмети, които 
формират национално 

самочувствие, патриотичен 
дух и родолюбие в децата и 

учениците, като разширяват и 
допълват съдържание, което 

присъства интегрирано в 
други учебни предмети 

4 клас Наука 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Математика 

подготовка по учебни 
предмети от областта на 

глобалното, гражданското, 
здравното и интеркултурното 

образование, 
предприемачеството, 

управлението на личните 
финанси и програмирането, 

защитата на родината, 
населението и околната среда, 

учебни предмети, които 
формират национално 

самочувствие, патриотичен 
дух и родолюбие в децата и 

учениците, като разширяват и 
допълват съдържание, което 

присъства интегрирано в 
други учебни предмети 

разширена подготовка по 
общообразователни учебни 

предмети, включени в раздел 
А на училищния учебен план 

5 клас Математика 

География и икономика 

разширена подготовка по 
общообразователни учебни 

предмети, включени в раздел 
А на училищния учебен план 



6 клас За паралелките в 6 а и  

6 б клас: 

ГАИТ (глобално, 
гражданско и 

интеркултурно 
образование и облачни 

технологии) (Английски 
език, География и 

икономика, 
Информационни 

технологии) 

 

 

 

 

 

За паралелката в  

6 в клас 

 

Английски език 

География и икономика 

Информационни 
технологии 

подготовка по учебни 
предмети от областта на 

глобалното, гражданското, 
здравното и интеркултурното 

образование, 
предприемачеството, 

управлението на личните 
финанси и програмирането, 

защитата на родината, 
населението и околната среда, 

учебни предмети, които 
формират национално 

самочувствие, патриотичен 
дух и родолюбие в децата и 

учениците, като разширяват и 
допълват съдържание, което 

присъства интегрирано в 
други учебни предмети 

 

 

 
 

разширена подготовка по 
общообразователни учебни 

предмети, включени в раздел 
А на училищния учебен план 

7 клас Български език и 
литература 

Математика 

История и цивилизации 

разширена подготовка по 
общообразователни учебни 

предмети, включени в раздел 
А на училищния учебен план 

 


