
пгоовсионмщ житияпо иогско когщпьшнн ;: Рива/юн
“ „сити никому“. гг. вип-м:

„ ми „и Уси- ши-щ „„. пъп/!!здмхдм лишиш„ Миши. „., м„.=.ии..„м.-.ш.и..им езм минем:. М... . и „ д Пелишат-идиш!- бщпнизщп

УТВЪЮКДАВАМ:
ииж.хгистин». ждво:
Директор на пгмкг „с

входящооттамтинашвнишв - Запршенв осмицалбрщашпиесрок нд внуците - !Мдиии
ФОРМА ш ОБУЧЕНИЕ . динка
аггиншшианнлФОРМА - клас
изхашша общили твлно
РАВНИЩЕ- запршеиХ” класниво на НАЦИОНАЛНА КБШИФИКАЦИОННА
РАМКА (НК?) - 1нисши ПРОГРАМАв - [лимити

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Х ,.Б“ клис-

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАЕАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

гпшишност: код 5251001 „камъни МАШИНИ и мвхшизмии
пгооисии: код 5251041 „комин твхиикч-

пггюисипмлмо ндпршлвнив: код 525 „моюгни пгшюзни сгвдствА.конни и
въздухоплдмтшни сгадсгвж

Учи-шини „или или = рмрдвти пп мно-дни: чл и от Нпрелбв имал.] ! 2п|5 г. 1: учените плдипю.имкппц против ..и“ * „рим во, дьрнвиия пбртптвлеи тили (дос; 1: придоби-пие На квалификацияпо ("(циплпптд :ш шини „Кпрдбии мцшиии и мепииши", профееип: 5151011 „кар-ми "шик“ пт..моципишио ишрдшнм: кал 515 .Мотарии прв-оти среда-п, кпрдьи и пшухшш ш....трап» гипоп учебен план и спепишипст утвърден със Зппонсд ни ииииспрв и. мен ш уд ш-Биг/охлади” години. „и със "хипи-ел ня мииитря „ мон и: рд 09 амп/нов» им: тимин Нцюяшип
училищни учейци „даи : прие? и. изваяни: на Пглдгогичцкил пит и, 12 по лош. : протокол уе || и чл 94. и А
ш зпуо и съглясуни с Обществения същ към пгмкг ( пратим х: | и 14.092022глрип : решекис иаМиниспрски съшити/пон 2022г

Бурж,ш: :,



[.ГРАФИК НА Учввното ВРЕМЕ
Графикът Ни учебната година определя продължителност на учебните срокове. ваканциите
“ ис бнитс дни. съгласна „ив.-:д нп Минипъра ии обрщошкит и ндукта

им, их, х. х: и х1|кли= 1=рок - 13 учебни седмици
У111и1Х кл.: " срок -18 учебни СЕДМИЦИ
х или и ерпк . и учебни седмици.

от които : пдмици
за произюдсгвенп практика

хн или и срок .20 учебни седмици,
от които 2 “линии
за производственапраткаХ1|клп " срок * и учебни седмици,
от като 3 седмици
за производствена пршиии

ум" чшк „шип кил
|учеб=и срок нм.:пп г. м.омпц г.
" учебен срок им.:ш г. ю.шш г.

ш-мло кмй
и.т.хш г. мит :.
14.11.1012 г. 02.01.1013 г.
шиш г. шиш (.
10.04.1022 г. шиш: г.

Седмични рпципиие
1 чяс амп - 08:45
2 чк 08:50 - 09:35
3 чи: 09:40 - 10:25
4 чи: 10:30 -11:15
Бчк 11:35-12:20
бчк 12:25- 13:10
7 чие 13:15 - 14:00
В чи: 14:05 44:50
9 чи: 15:01“: - 15:45

5 08:50 итн-"сие
5 0 40 между-пии:
5 1 Юмит-пси:
5
-1 25 междушие
- 13:15 мпщучкие
10:05 мгждучкие
10:55 мвжцучкис

0
0
0
0



п. РАЗПРЕДШЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ и ЧАСОВЕТЕпо КЛАСОВЕИ ЕТАПИ НА
СРЕДНАТА СТЕПЕН

! Гимли-шви пииВидни палтото-ка, учебни
предмети/модули Клиши Общи

УШ [х х
Уч=6ин седмици 16 за ии > х

7 2 » 3 . 7
РщелА-Зщъщш-

!. общаоб моа-или. подготвим
1 Български шик и литертура 144 тв 108 на
: Чужд ааик , англииски щик т 11 а 72 720
1 Чужд език „ руски език 72 72 но
4 Мнемвтип 108 ШВ 72 28!
5 Иифариацианни гсхпшшгии за за п оо
в Истрия и цивилизации 71 77 126 2717
7 Гшгифия и икономика 36 за во на:
5 Философия за за 72 т9 Граждаиска обратими:
ш :;:ДГШЩДРЩО 54 36 72 [61

и Физика и астрономия 54 16 72 ш
и Химия и ппшпие иа входни" “ 54 „ Шсреда
:: Музика 15 на и; 54
„ Изобрнзи-клио изкуство На 73 73 54
15 Физиисска винт-мис и сиви 72 72 72 ш
и.
1 Чужд саик по професията

: 33:33:33:Безопасми ] : п
: Предприемачество за за
4 Икакаиииа за 36*

Общи „ рщин ». нз: 936 991: ми



ум...„миим... „м...-„.. ..и-„ш... Юка-е
|х х

шашми-и )е

Рилел Винци-„ш учепп

за » :

чкоп

Уш-х

шиела „ритми....плати-пп
Тшпп „. пион-т
Мтишщ за
Типични» черпи: 16
Темпи „..-„
Е!:Пгппхип
Е::прдш
з....щ
„мишн-
и.п.. итн-п
Обшггъфсгтмчшуикм 54
з.д.,-...
етиопци. професии»...-подтици
Гепи-! „ „има...
Уинампа ..юра.
карам „м.-..и.” „щ.д....
„(прашинки „им...
Техююгщ .. „мои-тип
Кпрбж ...и-„мигри.... „„иКитин-"житниитн-„ш.: ,.шиб-мМш ». трю-Шщ. „..-„мм типът ».
им...-.....» „
Пип-пингвини"
ми... пикни-шт... „ „им ..им...ипшиш мишки
и...мщ .. „шиш ( “щи-пп трие
"митични вити- п...-щ. ш
Римини-- .Мкнлшппомпи-н и 90 ми
ушити !-мин. 72змии ..и„ми „ми. ц :Лурпъст ».Мит-по за
Кардам „м..-“т.. птици за
г.и-...... пипат-к-
м.п.-пи.: ш и: ниШищмтй .. .- нв „им ш *.

Зак:

м.н- Пчицут-п-и- .в... ..дини-пели .щптпн- на им шБмщхгипщ и пич-тур 72
Мщищип и
Фщичвпюпит и „„и 36
кв.м... ьюшрип-шиш-щи ...-и.... за
Кати„при Бишкшп ..Ми!-див
Кар-м „примири... ишии„„......- 72
Щитнтм..-м „и......„им „шиш-..... шик„......шщгКпЩпит и Външни »Кинт цирк ишшитютюниитн-6- „т.т.“.щ.. ищци-шиш .юмюи ..„ми: ...за». им и.
Кщщщ мир-к ниши-шити Еле-пробиви“ . при. ищшишшдо ;. пи А196 |2в6



оргииимциям овученивто пгвз тип:: УЧЕБНА години
1 Училищиит т учебеи ллви е приет нв зеиидиие ив лещтогичеоиил същ е протокол 1631 | от

12 09 2022: след съгласуване с общи-тимин съвет към училището при условията и по
реда нв чл. зов. ол. : и 3 от зпуо.
у-тилищиитт учебен ллли е в сила в. приетите в 11111 илте лрет учебнш шие/2021 тодиив,
Кот опел-л от тлвврщлт х11 шо лрет учебилтоюга/2025 тодинв.
в училищиив учебен план от спшии ивиеиввнилтв и шшжителнип влеиеити, посочени
в чпм. вл : от Нврелбелн: от30111015г иучвбнип плтн
Училищни" учебен план е ршрпботеи в сити: е интересите нв учеиидите и
пшмпжнмтите ив училището, отговлрв ит вид. обрвзоввиието. ил епенифитите ил
обучението и е утвърден и всички портлелии :: учебивтв 2022/2023 година
Учебиото време. предвидено . училищиив учебен или в рвздел А и в ротпел 15 те
ивучвввие ив пъишиите учебни предмети/модули е твделжителио тв воеии учении в
училищт
Чуиотитт ттии, определен вт изучиш: пп общообрмоваплни! учебен лредигтчую евии в
училищиия учебен ллвн в пьрпии от илтеовете от пелеттщ от иогпо плочи итучвввнето
му. не може от. се промеип в училищните уиебии плвиове тв еъшвтл плрвлелил в
еледвлщите опеове от етепеитв.
Училищиип учебеи ллви ие може ш олределв утопии и ред за зоверщввие ил етлли и
етелеии ит обрщвлиие, ие ее промен. по време не учебивтвщит и ее елвтот ::трипип.
Вели. учеби. еедмиио . оевеищшжтлнтеучнбии члеоте, ее .илточвл и по един учебен
чле по учебиил предмет .,Фивичеедо вьзпитени: и спот” лв оеиоввине чип. вл.1 от
зпуо. кайте ее използва тв ортвиитирлне и провеждлие ил спортни дейност „в оптрито.
еьтлоеио чл.1о, 1:15 от зсоомуп, чл.11. ел.: от Зикою вв физичикот вьвлитоиие и

спорта: рещеиие ив пс им от 13.09.2011 г.. елито еледвв. волейбол еьтлвеио чл15ч.ш 1

от зпуо. Продължителност и. обучение е един учебен что или . блок от ди учебни
чтев.
в елответетвие еве штовед не РД п9-б19131.1п.2шо г. Учеиипите от х илве итучвш т. чтев
ив хлеелбдп еттлвеио депото-щете учеоив прот-оли. 3. х клас , 4 чие. тодищио

. сеглвоио чл 5,ол.1,вл.2 и ли 3 от Нередбв за уеловит и редв :! рлвиривлне и оеитуртвтие
деиттоеттв ил иуреовете по ивчвлив и/или епепиолнв военип подтототкл във плещите
училищт и и лоитотовивтлив учениците от средните училищщиовто е приет-в е пмс га.-Аз
от 22 02.2013 г. и е и еилт от т и: 2013 т. и в евответотвие е пиеио не РД-2Ое
1971119 117 2015 т ио рио нв мон , бурттве. учениците от девети и дееети ниво . ередиите
училища преиииввот щшшив подтотощ по има, вл.1 от Знкоид тв тер-в ие
въоръжените сили ит Република бьлтврив в рвили-те от 5 учебни чш з. девети име и 5
учебни члел :“ дееети или от олределеиите чвеоте ив клщ орттиитвиионнвтпФорми и
провеждвие ит члеовете по вл.1 е илвеноурочнв.
Училищнитт учебен пллн ее виллочвв . нлдионлливттв елен-роиив иифоривииоиил :Истчмд
по чл.250. ал 3 от зпуо клп лрилшкеиие към Списък-образецми.
На оеиовлиие чл.263, пл.] от зпуо училищиилт учебен плам лв бвде публикуван ие
иитериет етрлнищтттт нв училището в срок по т дни от ивчвлото ив учебнвтт година от
техничееиит ееирепр.
Хвртиеи иоеител нв училищни. учебен плли дв ее еъирлнпвл в ибиит ив Директпрв. и
при техническия ееиретттр ив пгмк1> „Свети Нихопп“ Копие от учебния млн ли се
съхранява и в клоеьорв е личните делв нл учеиипите от илвев.

111. !АЕЪРШВАНЕи УДОСТОВЕРЯВАНЕНА тофЕсионмп-ютоОБРАЗОВАНИЕ
х 1 Профееиоиитиотообрщовеиие по този учебен плви ее лридобивв след:

уелетллл лолеиеи държим" трелостеи итпит по учебиит предмет Бъппрскипик и литерттурт,
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ущпшио положендържани иепиги прииобнвлне на трета степен на професионална Кшификапия
, по парии и лрактинд нл професията „Корабни техник“, слетшалноот „Кор-еми машини и
мехлнизмн"

Зяиьрнкит професнонално вбршшиие се удостоверява о диплома за завършено средно
пормолллне и внидтлстиа та професиомшид кшификшиц.

Уненилиге. успешно шаршилн хн клас, шити не оп се лвили или не са пептиди успешно млион
от итливте по т 3.1. по свое желание. полунаввт удостоаерение за олвъртлел в-тори тимнлеиллол
пан на средна образование.

Ученидилс. , елтно зввършипи хл илло. по свое желдмие, може да придобият втора степен на
професионална наалифннллил след успешно положен лържлвеи изпит по теория и прекгнна тто

специалност „Корабни машини и механизми" от професит „Карабеи мотшр“.

дари-вини изпит :: придобиване м етелен на лрофееиомдлна кплифищия се про-еждд в две
наеги . по теория на професията и на практика на професиите. по национлпна изпит! програма
утвърдена от мииитрл нл обралоавниото и иаукш.Ортлниоаиипл м лровеждднето ме държдвиш
изпит та придобиване на професиомалнл наллифииали- се определи о ннрелбя на инпиепра на
обрисваиисго „ науилоа . съдъришиит им - съглвцно държавни обрсоовлтеленСити за
придобиване на ивалмфииллил по професия".

поидоаиптл етелен на професипншм кшифиюция се удоаоверпц по епидетелетво за
лрофеснонллнл квалионллиии но овре желание придобили“ тиен на професионална
ншифихалил може да получи Европейско приложение към евидетелстпо за професионллнв
.таалнфнилдил. Формат и садаржднието ма докуметттмте са определени в Наредба М :; ог има 1.11
информациите н доиумеипле ц оистемата мл предучилищното н училищното обршшие (обн..
дв. бр. оои им има г.)

. След „вт-ротен хм клас и успешно положени шити по теория и по лратетиц се придоомвл
лрлаоспоообноот Митът/изпити“ зи прильбиване мл правослоообмоет се проведат по
лллиолалма илптна програма утвърдена от минитрн ла обрат-амино и науиитл и/или
нормативни литоае но други комитети»! органи.

Изпити Бият. тесто-е, казуси. задачи и ввдаиил еа пршпособигипт ло Наредби не 6 “
ноилетентноот иа морски“: пила а Релувпии. България, издаденаиМинистри-што на транспорта.
нмоормллиолоите технологии и съобщението ое сатлесуевт о Изпълнители. пенлив „Морска
адиинитяцил" (ИА „ми
Организацията и провеждането на изпит:/изпитите се определи еьгллсно ндредбп. шаман! и
инмиотърл на образованието и науллта и/или нормпивиилито-е нл други иомлететттетиорпии.
Придобилите лроаоспоеоемоет се уаоетооерш е документ :! прлооалоеромоет.
Условипла и редът и издавдле и. дпкумет- :: прваоспоообмоетсе апредшп от ндредбд. иедапепе
и министъра на образованието и науката и/млн : иормпивии актове, ишщеии от други
компттгши ортами
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Учебният плен е рдврвботек на основлние нв Звхоид за предучилищното и училищното
обрюоциие. Зикои- тв профкиоишипю обрввоввпне и обучение. ивредб- П: 4 от 2015 г по

учебни: ппвп. рцмковд протрпив ..и" е вдрицит 84 и Държи-ши обреден-елен спшш (дОС) тв

придобиване нв кшификщилпо професюгп „морвбен те

Итучвлвнитт първи чужд пик продължим . х1 и хн пиво кото чужд език по професипп

Учебните чдоове. предоетлвепи ъ: рптширенв професипнвлнд подтюшш. се рипределвт в

уиипишнит учебен плвн то ивучпвоне но учебии предмети/модули, които ровоивот и

уеьввршепетцт отделни компетеьттноети от ьбшдп. (Угрислпвпн и/или епеппфимнт
професионвпнв подтотовкв в евопетоттие о итрест и ивдивидувпните възможности нд
учениците и : вввиожиоетито по учитището | сътвттвие : дос :! придобиввне нп

квалификации по профеоиптд Кот-то учебните предмети са по „помощните спидирти за
кочпттност нв морските лицв. прот-мите се еьглдсуввт е идммж
в учебите члеове н рпширем ттрофееиоивлпв подтотош може да се вкптоивт вл юучввдпе
учебни предметшиодупи с учебно сщържвиис кьобхолимо за придобиване м. правоспособност.

Учебните чоеове. предоетввеии за рдширсм прпфкиоишид пошотовкв може да се тип,-пит и

тв уеиоплдне ил разум-ти т ученето от дос зи придобиовве нл кщификвцин по профееии с по-
ииокт сппвн и. проовеиомлнл кшификшил в еьогтетотвие „ интересите и. учениците и :
въхмажноститвм уиилищета.

Учебните пвеоое. предоставени :. ровширеил ппдшюпш. ее рмпределит в училищния учебен
ппвн за итучвввие пв учебни предмети (и обшообрцошрливтп пплгаювка в шисимш от
интересите на учениците и възможностите и. училището.

ип чл вит предмети по Рщширеин профеононвли. ппдгпвкь. койт ще се изучил прет учебнвп.
година шшоп по гпп Устройства ». корвбл 54 или годишно ( и: ще седмично; „ РПП
Корвбни спомаптелнимехвтпми :б чвев гплишио( | ш еедминио)

Прдтичикпю обучение в х клио може до се правещи . ревпнв рвботив среща във Фирмть
партньори нв професиоишилш тииивзил при оситурепи условия евгшио държавния
обппювнтшсн етвддврт ц придобивне нв хшифимпих по професия-„. Преди првктичеекото
обучеиие всеки ученик премиивво обучение по „Основи. ппдгто-кл по иорокв безошипсг"
(птица Конвенция 5тсм. което се удоотоверпввсъс свидетелство ишдено от ИА „ми"
Чкт от обучението по првктикд ее извършвп ит тренажор, по одобреив от им “МА" прот-ма
Прпизводспеивп првктш - Мариета еепрот по учебна протрвив и грвфик. утвврдено от
директорв н. учипидтето в твлиоимоетпт копкретиите уоловип и впзиожиоетите и „ српнизирпм.
Учебни: протрвмв и графики и провежппиеи. ппвввтелиптв Прити във Фирми - порттоори нв

училището се еьгпвоуввт : ръководителите и. фирмите.



и:

из

Учебни. „лв телца практики и проилвдстввннп првитиив - длвввтелив в х, х: и хм или: ее
орглиизирш . сюттпвив (: Нвредба нв б зи комптитипп ча морските лидв в Републнтв
Бъпприл Квттп по време нв учебнатв юдиш им. възмпжност до се осшури иорвб и до се

проведе ттлввателив првпиив, зип/тенис ин питите училище е пропуските учебно
съдържание лв == нретрудира и преподдде нв уиеиипите. Чввоите по учебнт плптлнв
лрдитчиа и ..роивводетвеввта дрвитиив - пл- аелиа за ученици-Ки х. Х! и хп илае мотвт да се
провеждат и през м=с=ц юли, август и септември след дришючввне м учебни-те занятия еьответчв
и х и Х| клас по грпфик, у1върдеии директор.. след съгласуване (: ивчвлиикл нв гуо Чип-п:
по този грнфик да се вилючввт в силвнит :ш ортамивирвче на дейност ш училището [Списък ,
обриви ме 1) :! еледввшатв учебвв тдинв. Омикц за проведената уиебищпити: пра-пии. и

нроиаврдгтвеивтв практики - мдвателнв : х. Х! и хп има ли се поспя! след нейното
лриилючввие и ре. истрирдкпо и . стигащ дирекциям ИА „мм
Факултативит учебли чвеове. предшавечи :“ двпвлиьпелиа подтювид може да := използват
и итучвввне нв учебни предмпи еъобрвдио желшит чв уиеиииите »: паможиоспгк ча

училишгш Когато учебните предмети са до ивдиоиалмите тшрти :д шиити-топ иа

иереиите липд. протвмите ее съглввумт „ иммдн
Фвкултвти-нкпучебни часове, който ще :: изучвввт през уиебчвтв штоптвдинв ще бъдат „о
предметите-

Фуч - Корабев моторист Корабии едомишии мек-ниши , зб чвса

ФУЧ . КпрдБсн моторист Корвбмисилови уредби - за час-
ФУЧ , Кввлифицирвч мари мвшиииа иомвидв Бтпшност и. иврвбиите работи и еитурвоет.
баси-енот нв иорабвллвввветв и оттвтввне чв морскнп среда , 36 чаев

ФУЧ - Квалифициран моряк ившиинв иоиаидв Епектрообппжлме ю корвбв, за чш


