ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

ЦЕНТЪР ЗА ИЗКУСТВА, КУЛТУРА И ОБРАЗОВАНИЕ “СОФИЯ”
София 1220, ул. „Свети Никола Нови” 22, тел. 936 04 02, факс: 936 07 67
Website: www.stcrd.com, E-mail: stcrd@abv.bg
УТВЪРДИЛ:
МАРИЯНА ТАФРОВА
Директор

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ
за 2020 /2021 г.
ЦПЛР Център за изкуства, култура и образование „София“ развива своята дейност в
следните области и при следното разпределение на часовете:
І. ОБЛАСТИ, ПРОФИЛИ:
1. Област „Науки и технологии“
1.1. Профил „Природо-математически“
1.2. Профил „Екология и опазване на околната среда“
1.3. Профил „Хуманитарно- обществен“
2. Област „Изкуства“
2.1. Профил „Музикално изкуство“
2.2. Профил „Танцово изкуство“
2.3. Профил „Театрално изкуство“
2.4. Профил „Изобразително и приложно изкуство“
2.5. Профил „Литературно творчество“
I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО ОБЛАСТИ И ПРОФИЛИ
1. Област „Науки и технологии“
І - ІV клас
Профили
1.1. Профил „Природоматематически“

Профил „Екология и
1.2. опазване на околната
среда“
1.3. Профил
„Хуманитарнообществен“

1.4. Профил
„Придобиване на
умения за лидерство“

Математика
Забавна математика
Компютърна
грамотност
Дигитални технологии
Забавна химия
Клуб „Екология“
Клуб „Екология и ОПС“

2-4

V –VІІ
клас
30-34
уч.
седм
2-6

2-4

2-6

2-6

2-6

БЕЛ
Клуб „Знам и мога“
Клуб „Пътешественик“
Клуб „В света на
изкуството“
Английски език
Младежка академия
ППП - Правя, Ползвам,
Предприемам
Клуб „Дебати“

2-4

2-6

2-6

2-6

2-4

2-6

2-6

2-6

Дейности

30-32 уч.
седм.

VІІІ-Х
клас
30-36
уч.
седм
2-6

ХІ – ХІІ
клас
30-36
уч.
седм.
2-6
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2. Област „ Изкуства“
Профили
2.1. Профил „Музикално
изкуство“

Профил „Танцово
2.2. изкуство“

2.3. Профил „Театрално
изкуство“

2.4. Профил
„Изобразително и
приложно изкуство“

2.5. Профил
„Литературно
творчество“

Дейности
ВЕФ и ЕП „Врабчета“
ВТФ „Усмивки“
Школа по пиано
Школа по китара
Медни духови инструменти
Дървени духови инструменти
Ударни инструменти
Духов оркестър
Клуб „Пейте с нас“
ФГ „Славея“
ВГ „Бели брези“
Класически балет
Модерен балет
Модерен балет и хип-хоп
Стрийт денс
Съвременен танц
Танцов театър
Български народни танци
Характерни танци
ТС „Смехурко“
ТС „IUVENES”
Студио „Театър и традиции“
Театрална школа „Кактус“
Танцов театър
Художествено слово
Ателие „Кукли“
Школа по живопис
Приложно ателие
Приложно изкуство
Български народни занаяти
Пластична живопис
Изобразително изкуство
Моден дизайн
Мода и дизайн
Български език и народно
творчество

I равн.
II равн. III равн.
30-32 уч. 30-36
30-36
седм.
уч. седм уч. седм
2-4
2-6
4-6

2-4

2-6

4-6

2-4

2-6

4-6

2-4

2-6

4-6

2-4

2-6

4-6

4. Минималната задължителна норма за преподавателска работа на учителите в ЦПЛР ЦИКО
„София“ е 700 ч. за цял работен ден, 525 за шест-часов работен ден или 350 часа за половин
работен ден.
В ЗНПР се включва:
- Работа с деца и ученици, които се обучават в постоянно действащи групи през цялата
учебна година.
- Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през учебната
година. Продължителността на работа е до 4 седмици със седмична заетост до 8 часа за
всяка група, като учителите ръководят до 3 временни групи през учебната година.
- Работа с деца и ученици, които се обучават във временно действащи групи през
ваканциите. Продължителността на заниманията за всяка група е до 2 седмици със
седмична заетост до 20 часа за всяка група, като учителите ръководят до 2 временни
групи през ваканциите.
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IІ. ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА УЧЕБНИЯ ЧАС.
1. За деца и за ученици до ІІІ клас – 30 минути;
2. За ученици от ІV до ХІІ клас – 40 минути.
Забележка: Учебните часове се провеждат в интервала от 8,00 ч. до 21,00 ч., включително
събота и неделя. Почивката между часовете е не по-малко от 10 и не повече от 30 мин.
Нейната продължителност се отбелязва задължително в графика на всеки учител.
През учебната 2020-2021г. ЦПЛР ЦИКО „София“ е в готовност да премине на дистанционна
форма на обучение при следните условия:
- Обучението ще се провежда посредством средата MS Teams.
- Обучението в дистанционна форма може да е синхронно или несинхронно
- Продължителността на дистанционния учебния час за всички видове подготовка при
синхронно обучение от разстояние в електронна среда не може да надвишава:
o 1. двадесет минути – в началния етап;
o 2. тридесет минути – в прогимназиалния етап;
o 3. четиридесет минути – в гимназиалната степен.
- При несинхронно обучение от разстояние в електронна среда времето за
дистанционните учебни часове не може да надвишава продължителността на
часовете от дневното разписание.
IІІ. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
Начало на учебната година - 01.10.2020 г.
Край на учебната година - 30.09.2021 г.
Графикът на учебния процес е съобразен с организацията на учебното време на учениците и
заетостта на филиалите.
IV. ВАКАНЦИИ:
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:
04.02.2021г. – 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
V. ОСНОВНИ ФОРМИ НА РАБОТА
1. Постоянно действащи групи през цялата учебна година.
2. Индивидуална работа.
3. Временно действащи през учебната година - Във временни групи през учебната година
се обучават деца и ученици за участие в научни, културно-образователни и спортни
изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.
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4. Временно действащи групи през ваканциите - Във временно действащи групи през
ваканциите се обучават деца и ученици за участие в научни, културно-образователни
и спортни изяви на общинско, регионално, национално и международно равнище.
5. Временно действащи групи за дейности и изяви през ваканциите– възлагат се със
заповед на директора и часовете не влизат в минималната задължителна норма за
преподавателска работа на учителите.
Учебният план е приет на заседание на Педагогическия съвет на 25.09.2020г.
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