РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министър на образованието и науката

ЗАПОВЕД
№ …………./…………2020 г.

На основание чл.25, ал.4 от Закона за администрацията и във връзка с чл. 9, ал. 1
от Наредба № 5 от 30.11.2015 г. за общообразователната подготовка и с Наредбата за
изменение и допълнение на Наредба № 4 за учебния план (ДВ, бр. 76 от 2020 г.)
И З М Е Н Я М И Д О П Ъ Л В А М:
Заповед № РД 09-1093 от 25.01.2017 г. за утвърждаване на учебните програми за
общообразователната подготовка в VII клас, като в Приложение № 29 към т. 29 се правят
следните промени:
1. В частта от учебната програма „Кратко представяне на учебната програма“ се добавя
текстът: „Основна цел е учениците да намерят смисъл от наученото и да открият
приложението му в нови и непознати ежедневни ситуации.“
2. В частта от учебната програма „Учебно съдържание“ в колона „Тема“:
А) отпадат подтеми: „1.1. Химични знаци и химични формули“; „1.2. Наименования на
веществата“; „1.3. Относителна атомна маса и относителна молекулна маса“; „1.4.
Химични уравнения“; „2.1. Натрий и натриева основа“; „2.2. Алкална група“; „2.3.
Значение на алкалните елементи“; „3.1. Хлор и солна киселина“; „3.2. Халогенна група“;
„3.3. Значение на халогенните елементи“; „3.4. Основи и киселини“; „4.1. Периодичен
закон“; „4.2. Закономерности в Периодичната таблица“.

3. В частта от учебната програма „Учебно съдържание“ в колона “Очаквани резултати“
отпадат:
А) очакван резултат: „Определя хидроксидите на алкалните елементи като основни във
връзка с техни общи свойства“;
Б) очакван резултат: „Представя със схема или текст общи химични свойства на
халогеноводородните киселини“.
4. В частта от учебната програма „Учебно съдържание“ в колона „Нови понятия“
отпадат:
А) понятията: „химичен знак“, „химична формула“, „относителна атомна маса“,
„относителна молекулна маса“, „химично уравнение“, „дисоциация във воден разтвор“,
„основен хидроксид“, „качествена реакция“, „Периодичен закон“, „Периодична система
(таблица)“.
5. След „Годишен брой часове за изучаване на предмета химия и опазване на околната
среда в VII клас – 54 ч.“ се добавя следният текст:
 „Разпределението на съдържанието в подтеми се прави по преценка на този, който
използва учебната програма и в зависимост от целта – от автори на учебници при
разработване на отделни урочни статии или от учители при планиране и реализиране на
отделния учебен час, като учителят може да прецени различно от предложеното в
учебника разпределение на съдържанието в подтеми.
 Броят на урочните статии в учебника, предназначени за усвояване на нови знания, не
може да надвишава 32 часа.


В подбора на ситуации за представяне на изучаваните теми и проблеми и на

задачите за прилагане на наученото следва да преобладават ситуации от практиката и
решаване на житейски казуси.“
Учебните програми започват да се прилагат от учебната 2023-2024 г. за
учениците, които постъпват в VII клас.
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на Таня Михайлова – заместникминистър.
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