
136 ОУ „Любен Каравелов“ гр. София

Директор:

/Г. Сахиева /

ГОДИШНО ТЕМАТИЧНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ

по учебния предмет …………………………….
за 2018/2019 учебна година

 клас/паралелка …….. клас

първи учебен срок –  учебни часа 

втори учебен срок -   учебни часа 

 ……  учебни часове годишно



ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК

№ по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната единица Вид на урочна
единица

Очаквани резултати
на ниво урочна

единица

Методи, използвани при
работа върху урочната

единица

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК

№ по
ред

Учебна
седмица
по ред

Тема на урочната единица Вид на урочна
единица

Очаквани резултати
на ниво урочна

единица

Методи, използвани при
работа върху урочната

единица

Забележка

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Разпределение на часовете, съгласно изискванията на съответната учебна програма :

За нови знания  - …. часа

За упражнения - …. часа

За преговор - …. часа 

За обобщение - …. часа

За контролни и за класни работи- …. часа

Изготвил:………………………………………………………………………………………………………………………………….

(Име, фамилия, подпис)



Пояснителни бележки:

1. Годишното тематично разпределение се разработва от преподаващия учител за всяка учебна година и за всеки клас (при необходимост  и по
паралелки), като се отчитат интересите на учениците и спецификата на образователната среда.

2. Годишното тематично разпределение на учителя по т. 1 се предоставя на директора на училището преди началото на учебната година.
3. Годишното тематично разпределение на учителя подлежи на контрол от страна на директора на училището, Регионалното управление на

образованието и на Министерството на образованието и науката.
4. Годишното тематично разпределение по учебен предмет има следния формат и структура:

   4.1.  Титулна страница,  която съдържа:  наименование на училището и населеното място в горния край на страницата;  наименование на
документа;  наименование на предмета, учебната година, клас/паралелка, учебен срок - брой часове, годишен брой часове.

4.2. Таблична част от седем колони:
В колона 1 се записва поредният номер на учебния час. Броят на учебните часове в тематичното разпределение трябва да отговарят на броя на

часовете по училищен учебен план за съответния клас.
В колона 2 се посочва учебната седмица по ред, като следва да се отчита броят на учебните седмици по заповед на министъра за графика на

учебното време.
В колона 3 се посочва темата на урочната единица, която трябва да отговаря на темата, записана в дневника. Темата на урочната единица се

определя от учителя и може да не е същата като темата на урока в учебника.
В колона 4 се посочва вида на урочната единица, като се спазва съотношението според съответната учебна програма.
В колона 5 се описват накратко очакваните резултати в рамките на конкретната урочна единица.
В колона 6 се описват методите, използвани при работа върху съответната урочна единица.  
При  възникнали  обстоятелства  от  обективен  характер  годишното  тематично  разпределение  подлежи  на  изменение,  допълнение  и

преструктуриране, които учителят описва в колона 7 срещу съответната урочна единица и ги предоставя на директора. 
4.3. Разпределение на часовете, съгласно изискванията на съответната учебна програма :
За нови знания  - брой часове
За упражнения - брой часове 
За преговор - брой часове 
За обобщение - брой часове
За контролни и за класни работи- брой часове
4.4. Име, фамилия,  длъжност и подпис на учителя изготвил тематичното разпределение.

Забележка: 
Име, фамилия,  длъжност и подпис на учителя изготвил тематичното разпределение може да бъде поставено и в заглавната

страница


