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1.1Рюик ш Учението према
Графикът „: учебна“: Година определя продължиклнт лл учебнитесрокове, ваканциите ипсучсбише дни. съгласно занпввд на Министъра на обршмнипп и науката

нн.1х.х,х1и хп клн пик .11 учюлищ-илиин .. 1х кл.: твои» 15 учебни сиди-пих или " срок-2! учюлищцищ,
171 тнт .1 плътни„ произшлпии- пининМКД“

11 :гюк-Иучвбииклмиии.
и като : шии-ли" произ-влппм прцпик-111 клик
11 прак 514 учкбиищмици.т кои-ш : камини
:. титли-ю.. прити-

1 Учебни(„и "нищо кр-я1 |учебеи „...: 15.19.2012 н.пмпи11 ,по... :рок изливи ю.шшх!вАкншии нАчАло имим... 25.10.2021 лмштКапели: и.п.тг идишМтдусрпчи- 01.01.2013 05.01.2913Пролет. имаш пшш

Г * Седмично р.:лиемие
1 чие : : 5 4111 50 мщуч-вие: чи: : 0 5 - о 40 мет-поне: ш . 5- 10:30 ипщучкиг4 чие 11 5-11:з5 мщдушие,5 чи: 11:35 - 12:10 12:20 - 1 5метиси:в чк 12:25 „ 13:10 13:10. 13:15 нежцучпсие7 час 13:15 - 14:00 14:00 - 14:05 между-пси:в чл: 14:05 44.50 1 .55 . 14:55 миии-пси:79 чи: 15:00 - 15:45Ж]



пумпгеднлвнив НА пгвдмвтитв и ЧАСОВЕТЕ по КЛАСОВЕ и ЕТАПИ НА
сгвшмп ствпин

*

| птици./ши пии
Клиши: Общо

У"! “(““
наш щи: “ И: *

1011
Учкби седмици 36

/ 2 , 1 . 7
. , има

|. оашооар-зо-шли- подтшвкд
: Бмпрсии щик и литертура ш юн 108 за)
2 чужд Мик * Английски език 432 216 72 720
3 км“ пик * Руски пик 7: 72 им
4 Маи-Минка 108 ШЯ 72 188
5 Информационни п-шщюгии 16 16 [В 90
6 ИПпппл || цивилихнцин 72 72 116 270
7 География и ииоириикв за 36 90 т8 ФилоснФия 36 36 72 [44
9 Гражданско обрюопиие

Биология и правно образование 54 1.5 72 161
Физика и натискания 54 36 71 тХимия и опазване нд джаджа?! сим 16 54 72 162
М )икц |! Ш Щ 54
Ишбршиплнп изкуства Ш Ш [8 54
Фтичесю възпитание и спорт 7: 72 71 116
Общ: професионална подготвил

! | Ч жл език по проблеми * ..
: Правилници и Вещици Славия на труд тя на
3 Предприема-шепа за 36
4 Икономика 35 35

: Общи „ ршвл А нз: ,й 914 990 107!



Уиевид прашни/модули ,. промениш...
палтото-п

ктмипидд. ши
Клиши Мщп

ин
ит»ит

пх

2021.

202:
ми.
ни

и.
ум.... селищни „ за

: 3 4

ншшв- и:!!иршиуиебшчтОгр-ишц профкишплид палта-ъп
Тюри- и. „„тип.
т=ииии==ко черпи: 35 м
Техиичеси! иеи-ииид
Рлекгрпкхнин и метрики“ 35 за
Спшиоичи-прпокипия панти-кв
теории и. Иртиш-п
Аппмпющмх и. корда.
Екши-(жан: иа корда.
Унрайн-в ин кораба 16 м
Нарин и. кир-5:
Марш дели
Нпигшин и линия за 36
Машини. юрти...
Геогрдфи-и: пораки-ш шиш
Кар-бии сипопи уредби
кшвии пшубии ситни „ Уд.-тройни
Мирски „по и предпазни:тшия и: ид
иорскдп сим
види.:иш и. идрдаицтеибши сигурност,
баонкиоп иа картини-пит и
експлдтдид „ титлите среш-
Технологии м „щит пре-ши
Мимилогиц и пишеш-фил
Епепршш-ипциомии прибори
Ралиоииипписиниситеми
1 п „до депо
Екгшюншии ... търга-ския фиш

не шьлюшид и принц
Прцпип и- „роми-п

и. Учсбнц притип
:н Морско що за 54
мг Кар-Битки:
из ьдсмодниид и. търговски: комби



: | 3 “:|-милия
: : пречиш-ти. прилики пп.-пеш ш ш
у гнширеи. птиоишидщцппп-кн 54 ви

и Уарем-ти и. хем: ||
Беюмсиостпри кпрябит „бии и си. „и.-п 35и. корпбппп пиеш
Нпигшия и напил 90

г.ппипеи. подготви-п
обща и рпдцл 5 не т „4 511

от: и пишел м ршел !; ни 1151 "51 на ми
издал в » фпкулпти-ии уиеьии чил-:

тн. дппмиитслип подтип-п на по Ш Щ
7.| Ъи/пдрьип шии и лтрвтуря 72 11
7 : Миташки за :ьи Фюичкскп ..ппипиие и сиви за »щ.д.и рупьпи-Беюпииопщ „ „„шопи-пит
7.5 Морих "туби! титли-Морскапепо 16 за
7.5 Мпрцкшум кпишлдгУсгройгг-о ч. тръба :: 54

::::з:ж:;:штшт „ ..
т.н “при Пдлубид иди-ищемШриппши-иие „ п
1.9 Ксрпбеи рудни-Комуникационни еипеии |: ||:
„,„ ипрпьеи „пе....веюпииш при кир-бит „ „р-бши .сигурноп и. трибина-пит
1.|| кар-веч рупвви-Нпигицил и [шпиц 36 за
1. | : Мориц пшуби. мипш-Тощиеша 54 54

Мсрякпшубиа иеипип Бенели мит прит.н корибит работи и сигутюсти. |: икаравани-пит
мм" “ ”и“ ще тв тв ш 40.31перщеп пиши. в

" . огпнизшия щ овучшивто пп:;шити: учввш ГодИНА
| Учипишният учебен ппаи е приет ив шелппие на педагогическия пш- : призиви Мз | | от|: 09 гонг след съгласуване с обществения съкт кьм уиппишт при условия" и по рел: и! чл 159,
в.! : и ; пт зпуо
: в училищния учебен или са спазени изискиникп и зппъпжитепппе епеиеиш, поючепп в чл. м. пл.]
от Наредба мо пт 30 | |.2о15 г. за учебни: ппеи.| Учипипшият уиебеи "ми е резрпбмеи в гьтпти: : иитереситена учениците п възможноститена
„»чипищею. отговаря пп пидппбрвюииигщ ип спецификитепп вбучеиит и е утвърден за всички
Паралели за учебиата2012-1013 гадинаима...“ време. предпипепо ! училищния учеееи пппи п ршсп А и в рщдел |; :; изучиш-|: иапътници“ учебни предмпи/Мпдупие Задължително и всеки ученик . училищно: ч,»;лият език. анршпен за изучаване на обшообршввтепиип учебеи предмгг чужд език .;
училищния учеаеи тип в първия от мисиите т сипеи", пт който започва научните му, не може да
се проиеип в учипишиитеучебни планове и шиш ппщепкп . спвдващитещеше от степени.



(» Училищният учебен ллпн не може да определи условия и ред зашршцие ил еппи и степени на
обрдтопвние не се промени по време на учсбмпЮлии: и ос сини стрити.7 Всяка учебни седмипд . освен пщвлжителните учюни чаши, се включва и по един учебен илс по
учеопип преднет ..Фтичьска ввтпитенне и сиви“ ид осио вние чл.92. дл 1 от зпуо. който се ихползва
„д потвтипнрдне и провендпне ид спортни деиности нд открито, еътппсно нд. но. ол 5 от зсоомуп.
чл и. дл ] от Зякона :- фитниееното шпитвние и спорта. решение но номи от 30.06.202| г.. кпнто
следят волпйбвл, еьтпдено чл.259, вп.| от зпуо. Продължителност-тв нв обучение е един учебен час
или в блок от двд учебни часа.
В.!Зъглвсио чл.5, дпс |, вл.2 и ди.: от ипредбд тв усповипд и им :: разкрлпдне и оеигурпвдие депноспп
нд иурсовете по нднвлнд и/или спедиплнп воеппв подготовпп .вв дсишите учипишди и подготодндтв ни
учениците от ередннте училища.!ют е приеп : пмсМАЗ от 22.02 1013 г.и е в сили отшлпопз | и
д свптвстствие с писмо не щатът/09.07.1015 г на РИО нп мон - Бургпе. учениците от девет и
десети има в средните уиипитдд преииилитщолжителипподтотовкд по члзб. пл.! от Закона за
ретерпд ид ввоовиепите сили но РепубликаБългария . рдндитенд 5 учебни идеш девети опис и 5
учебни часа по десети или: от определените часове нв или. орппиипиоинлп форма до провежддне нд
чвсовете по вл.| е класно-уроци].
ч Унидишннп унеоен плвн ее виптоивд в н.пиопвпндтп електроннаинфориддиоипдсистеме по чл 250.
ли 3 от зпуо ивто приложениекъм Спиеьиобрдпепми.
Ш На основите чл.263. ап.! от ЗПУО Училищният учвбси шии л. бъде Публикуш оп Интерист
етрдннпдтп нв унипишетов срок до ю дни от нишют ит. унебндтв годин. от технически. еетретвр: т Хартиен носител на училищнип учебен плдн до се евнрднпвв в идбинетв нд директорв и при
техничесиип сеиретвр нд пгмкг „Свети Никола“ .Копие от унебнии ппвн дп ос съхранява и в штвсвора сличнитедело нп ученицитеот илпсп
има съответствиееее адповедРд-т-шш ш тост. унеддпитеот по илде идучшт . пдед нв ипдед 4
нисд БДП съгласнодеиетмшвп унебнп програми по 10 клас- 4 чдп юдишио.

ш. ЗАВЪРШЕАНЕ и УДОСГОВЕРЯВЩЕНА пгофвсионмшото ОБРАЗОВАНИЕ

) : Професионлливт обршвпиие по този уиебен оппн се пртшобивп след:

- успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет вдлтдреии един и литерпура;

- успешно понижен двржввен изпити дридобпшне нв трето степен ив професионппив Щификшия ,
по теория и прппикп но професит „Корпбошдител“, специвпност „Корабоюдепе . иорсно".

х: Завършеиот професионално обрвдоввние се удостоверява е дипломв за довършено средно
оорвооввние и свидетелство ди професиондпнв импифитвоид

3 1. Учениците. успешно завършилихн илвс. които не са се явили или не си положили успешно някои от
изпитите по т. 3.| до епое желднне. получиш удостоверениеза ивершеп три шинлоивпен етдп нп

среднообршваиие

1.4. двриввнипт итпит дд придобиване нв спепеи но професионвлнд кшификшия ое провежда в две
нвети . по теории нд професии" н по првттитд нд професии. ло нщиандлн! изпитнд протрлип
утвърдено от министър. на обршииието и науките Орпиизтшияп и провежлднею на държптиии
изпит за придобиване нв професиоивлнп ипдпириишип се определят с ивредбв ив миииепрл на
обрвтоввнието н ндукдтв. л евдвржпнието ии , сьглпеио порив-ния обршовдтелен етвидврп тд
придоби-вие нв нввлифииодип по професията.



кв

м

37

ш
и

42.

Придобити" степен ив профееиомвлив кшифипция се удостовери-тв със свидетелства за
професионални ивллификвдив. По свое желвиие придобили" степен нв профосиоиалиа
кпвлификшия миже дд получи Европеиедо приложение кви свидетелството :ш професиоиапвв
кпвлификшил Форман и съдъркриието ва докуиеитите еа опредепеии на Наредба Кг :: от 20|ь г да

иитрттрипдиита и доиуиеитите за системата ив предучилишиою и училищните обрцование (обн.. дв.
бр 6510713 0! 2016 Г)

("лед завършен хн клас и успешно положеии изпити по порив и по лрвктиил се придобива
правоспособност. Изпити/изпитите за придобивпие ив прджпооовности: провеждат по ивпиоиолиа
изпиттта претрпив. утвърдеипот ииииопрп па обршпввиипо и „душа и/или иориптивии втвс ив
други иоипетеитии ортвии

Итпитпи билпи. тестове, шуси, шии и зимния ва прижпшбиостите по Наредба не в во

шмпвпнтиост иа морските липа . Репуопитта България, папвдене от Мииистерспото нв трдиепортв
питрориопиоииите техиолотии и сьобшеииттв ее сьгпвеуввт : Ипоьпптпелил птеипит „Морето
администрация““ (ИА „ми
сртвиптвлиттв и пратиш ив изпита/изпитите ое определи еьтлвеио илредае шадеив от
ииииепра иа обривииист и ивуивп и/или иоривт-лвии вхтои ивдруги иоипетеитниартии
Придобити.прввослосооиостсе удостоверявас доиуиеит за провоепособиоет.
Уики-или и редът ва пшввие ... дотуиеито :: правоспособностее определят и наредби извадена
от мииитрд иа пбршиииею л ивушв и/или (: норицти-ни площ ишлеяии други коилетеитии
оргвии

ПОЯСНИТШНИ БЕЛЕШИ
Учеоиият план : рпрпбти иа осиовлиие иа звкоив зд предуиипилшото и училищното обрвтоваиие.
Зцкпив зи професионалнотооервтовпиие и овуиеиие.Нпредва не » от 2015 т. и учебни ппви, рлмкопв
прогрдма „в" , отривит 54 и Държдвиил оорпдошепеи епиддрт (лост и придобивтие ит
ивплифпквлит по профссияп.1(прабоилимл”.

Ивуиавоиип ггьрви чужд език продължава в х: и хн илишо чужд език по професиите

Уиевппте Часове. предостпвии ва рвзширеил профссивиллия подготвил. се разпределят в уиипищиит
уиебеп плаи тв ипуивввие ил уиебии предипи/иодупи. хоию рввви-рт и усъпършшстват тленни
иоипетептиоети от общата. отрлсловатв и/или специфичния професиоивпив пошотовив „
съответствие : иитересите и ишивидуалиите възможност ил учциишгге и : възможностите на
уиипитдето в съответствие : дос за пртщобивопе ив квалифииллит по професията. Когато учсбинк
предмети еа по пплиопвпиите спидирги зв коидетел-шое-т ив морските липа. протреиите се
съгласуват : ИА“МА“. Чвсовпв по гвтширеил ирофесипивлдид подтип-кв. които ще се изучават в х
илве през учвбиапшиш от до предмет н.витадитт и лоши 90ще
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в учебните часове за разширенапрофесноишнц подготовка може да се включат за научаване учебни
предмети/модули с учебно съдържание необходимо аа придобиванена правоспособност.

Учеонитс часове, предоставении разширена професиоивлаа подготовками: да се изполтват и за

усвояване „а ретултати от ученето от дос аа приаооиваие на квалификааиа по професии с по-иискв
степен на професионални каалификваив . съответствиес интересите на учениците и с възможностите
па училището.

Учебните насове. предоставениаз рааатиренв подготовка се раопределлт в училищнив учепен план за
итунавано на учебни прсднети от ооатоооралователнатв подготовка в зависимост от интересите на
.Ще-ниши;- и пълножностите на училището

Прдпичссюю обучение в х клас може да се провежда в реална рабата среда вав фирмите-
партньори на професиоивлната гимназии при осигурени условна евгласно Държа-ния вбршватслви
стандарт за придобиване на квалификваив по професиттта Преди практпческото обучение всеки
ученик преминава обучение по „Основна подготовка по морска бсшплсност“ (еьтлвсно Конаенаив
зтсшт. което се удостоверяваси свидетелствоитдадено от ИА „“.МА

част от обучението по ттрактикв се иавврщаа иа тренажор, по одооревв ит ИА МА програма.

Производственатапрвктикв , плавателна се провежда по учебна програма и график угвардена от
директора на училището в аввисимвст ст конкретнитеуслови. п аьтиоатноетите и за ортвиилнрвие
Учебната програма и графит аа про-джипи: на плавателивп практивв ава фирни , партньори на
унипището се евтлаеуаат с раководителитена фирмите.

Уисоиата плавателна практика н производствената практика , плавателна в х, хп и хп клас се
организират в еаответствие с Наредба не в за коипетентлост на морските лица в Рвпублих: България
Когато по време на унеонатв година има гьзмпжнш да се осигури кораб и да се проведе плавателна
практика задължени: на съответнотоучилище е пропуеивтото учебно еааървтваиеда се прегрупира „
преполале на уненииите. часовете по учебната плаавтелна практика и проиаводетвенвтв практика ,
плавателна за учеииаите от х, Х! и хп клас могат да се провеждат и пре- меоетт юли, август и

септември след приключване на унеоните занв-тнв съответно за х и хл клас по график. утвърден от
директора след съгласуване с иачвлиика на руо. часовете по или трафик да се включват в
сведениетои организирцие иа деиноепв на училището(Списък- сбршп ) ва следващатаунеона
година. Оценка аа проведената учебната плавателна практика и производствепата прилики ,
плавателна в х. Х! и хп клас да се постави след нейното приключване и регистрирането и в

съответнатадирекции на ИА „МА“

Факутттвтивните учебни часове. предоставени за допълнителна подготовка може да се използват ”и

иаунаванс на учеонн предмети евоорцнр желанивтв на учениците и възможностите на училиатето.
Когато унеоните предмети са на националните стандарт за коиптнтиост на морските пипа.
програм н-те се съгласуват с ИА“МА“.



: :: Часови: по Факулптивии учебни „им койт ще се изучшт в х ще през учебни 20:21:02] си
По "редиците. С обща продължителност |644

. ФУЧ Кар-вен руни гкомуиициионии сисшмиг 18 часа
, ФУЧКорабеи рулевиЪиопвлмцс-т при корабните работи . сигурност и карнавала-вит,

шиш
. ФУЧ корабен рулеви-Навигация и поция -36 чш
7 ФУЧ Мпряк палубна команди-Тошкодело -54 чщ
, ФУЧ Моряк „щам „ммм Безопасност при кпрнбиите ибпти и вигуркост на

корабоплаването43 чвсл


