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|.ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
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11. РАЗПРЕДШЕНИЕ НА машините и ЧАСОВЕТЕпо КЛАСОВЕ и ЕТАПИ НА
СРЕДНАТА СТЕПЕн

| пияни-леи епп
Клиши Общо

„. УШ 171 х
1019. 21110- 2011- Упи
2020 им 2012 х

Учебни шиили 36 36 36 1
1 2 : ч 5 а 7

Рцдел А * клинични- учебви чип-е
1 Общообрпшщи л што-к:
1 Български език и литертура 144 111 101 360
: чужд език * Английскиезик 432 2 1 в 72 7111

.1 Чужлпии 41 ски език 72 71 144
4 Мптвмитихв 101 111 7: 288
5. Инфермвциоини технологии за за 11 и
1 Итвиц и цилилизлцил 72 72 |26 по
7 Геофвфии и итипиш 3.5 за 90 161
1 Философия за 11 72 144
9. Грвшисюо обршши:
111. Биология и ядра-ис обрвюшиие 54 31 72 151
11. Фшикд иясгроиомил 54 за 72 162

Химия и опции: ил ольлиш „ „ п „„
. ареал
. Музикд 11 11 11 54

. Изобрщителип юкусгю 11 1: 11 54
Фитичест възпипние и спорт 72 71 71 116
Общ; професии-лиилллшшв

1. Чужл език по професия >

Здравословни и безопасни „ „:, условия нптр д
:. Прщприемвчет за за
:. Июкомикд 36 36

Общи пушил ». 1152 9311 990 3071

Ридъл в. избир-еми учебни числи
пени-лит тц 1440201 „Мтическд лшъчиащмииисгрщиг
шришп 134 * трети спвпЕн с шшигвно изучивднв ни
чужд Език
ш Отратоаа ИрпФЕситш/шл подготвени

1 Обшд икономическащрих 911 90

1 Обшд творил„ счгююлипл и „тчегппст
:. Итномикд ил предприятие 36 36
4 Прим



изнес комуникации и 36
Учебнапрпктшса
Общи теория ми стилната
отпиш 36

Специфична професионалниподготви
Сцтюдсппю
предприпит
Финанси
Стилиани:
Въишисгьрш-ски слшки
Орпниздция и технология ил
игиичссидпддйкос-г

6. оптималния и технология на
инъчнггддейност

7. Мщунпроши плвщшия
Учебнапрактшш

5.1 Счтюдстю ми

предприятиеи Фин-пси
8.5 Стотици:
8.4 Въишитрюцкисделки

ргшиппия и технология и.
митническата дейност

м Органи-лии: и технология„
внъчндтв пейки.-1

8.7 Мвждуидролии планинния
Работя . чсбис прелитат:
Произюдгщнн практик.-
Шарена професии/та

подготовка 54 90
5.1 Июиомиха нв предприпипп 54
5.1 Бцитю лелп %
И лщшрм подготовка

Общи “ рщел В 216 161 и:
тщопрщшА+рщ=лв 1152 1151 22

1151 3511:

Рилци в - Факипдтивии учебни “пси
уп Допълнителна подгшпшиа 144 144 144 432
6.1 Бшгдрски ник илитердтура 72 72

д: Мтмщш 36 72
6.3 Физическо възли-пии: и

ппрг
36

1.4 м.ртипг 72
65 Фин-пси 72

овппш рщелА+рщел
15 + рщел 1296 1296 1196 64 3952



|||.ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ гал/1021 УЧЕБНА ГОДИНА

3 1 Училищният учебен платт е приет на заседание на педвютическия съвет с протокол ми 1 от
12 0921122 1; след съгласуване с Обществения съвет към училището при условията и по реда
на чл 269. ал 2 и 3 от зпуо и утвърден със Заповед КЕРДЛЪП от 14.09.20221133приемане на
учебни ттлаиаве на директора на училището.
3.2 Училищният учебен план е а силаза приетите в Уш клас прет учебната 2020/2021 тодина.
които следна да завършат х11 клас през учебната 202412025 тодина.
3.3 в училищния учебен план са спасени ичиекаанията и щъляппелните елементи, посочени
в чл 14. ал.3 от Наредба ММ от 30.11.2015 г. за учебник ттлвн.
34 Училищниит учебен или: е разработен а сшгшствив с интересите на ученицт и
възможностите на училището. отговаря на вида образованието. на спецификите на обучението
и е утлърдсн та всички парателки та учебната 2022/2023 година.
:. 5 Учебното време. предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел в чл
научаване на съответните учебни предмети/модули е задължително та всеки ученик и
училището
3.6 Чуждият език, определен за изучаване но общообрапователнилучебен преимтужл виж в
училищният учебен план в първия от класовете от степвпта.щ като започва изучаването му.
но може да се променя в училищните учебни планове на еъщата паралелка в следващите
класове от степента.
3.7 Училищнитт учебен план не може да определя условия и ред и завършшне на етапи и
степени на образование, не се промени по време на учебната година и се спазва стриктно3.8 псяка учебна седмица , освен задължителните учебни часове. се актпочав и по един учебен
час но учебния предмет „Фоли-тесто възпитание и спорг- на основание чл.92. ал.1 от ЗПУО.
които се итлолтва та организиране и провеждане на спарпти дейности на оптрито, съгласно
чл.1о. ал.5 от зсоомУп, ч.л.21. 11:13 от Закона на фисичестатто вьзпкгапие и спорта; решение
на пс им от 30.06.2021 г.. както следва: волейбол, съгласно чл.259. ад,] от зпуо,
Нрщължителиоспана обучение е един учебен час или в блок отна учебни часа
1.9 в ситите-ши: със заповед на РД тъпи/31.03.2021 т, Учениците от х клас научават в
часа на класа БДП съгласно дейсгвщштгд учебна програма за х клас , 4 часа годишно3.10 Съгласно чл.5. ал.1. ал.2 и ал.3 от Наредба за условната и реда за раекриване и
осигуряване деиноетта нв курсовете по начална и/или специална военна лодтотовка ваи
всищите училища и за подготовкатана учениците от средните училищиокто е приета с пмсим от 22.02.2013 г. и е в сила от 01.03.2013 н и в съответствие с писмо на рд-ш.
197/0907 2015 г на РИО на мон , Бурпае. учениците от девети и десети клас в средните
училища преминават задължителна подтотоакл по чл.5б. ал.1 от Зптия та резерва тта
въоръжените сили на Република Бълтрия в рамките на 5 учебни часа за девети клас и 5
учебни часа за десети клас от определение часове на класа: сртанитационната форма на
провежданена часовете по ал.1 е класно-урочна.
: 11 Училищният учебен план се включва в Националннта електронна информационна
система по чл.250. ал.: от зпуо като приложение към Списък-образецми.
3 12 На основанне чл.2бз. низ от зпуо училищни учебен план да бъде публикуван на
интернет страницата на училището в срок да 10 дни от началото на учебната тоднна от
техническия секретар.
1 1.1 Хартиен носител на училищния учебен план да се съхранява в кабинета на директора и
здупд Копие от учебният план да се съхранява и в нласъора с личните дела на учениците от
класа.

“1. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ШОФЕСИОНШОТО
ПБР/ЦОВАНИЕ



4 т Професионалното обрааоаание по този учебен план се придобива след:
успешно ттолоякен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература:
успешно положен държавен изпит та придобиване на трета степен на професионална
кнатификвпия, по теория и практика на професнята ,Двиъчен и митнически посредник“
»: 2 Завършеното професионално образование се удоетоверям : диплома за завършено среднообравонание и свидетелство за професионална квалификвтшя.п Учениците. успешно завьршили хп клас, които не са се явили или не са положили
услстцно някой от ишуггит: по т 3.1.,по свое желание. получават удостоверение за тавъртттен
атори гимназиален етап на средно образование.
4 4 държавният нтпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда
и лве части , по теория на професията и по практика на професията по национална нзпитна
протрама утвърдена от мнниегъра на образованието и науката. Организацията и провеждането
на държавния итпит аа придобиване на професионална квалификация се определят с наредба
на министъра на обрамтваиието и науката а еадържанието им - съгласно държавнияобратоаателеи стандарт ла придобиване на квалификация по професията.
4.5 Придобитвта стеттен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
кналнфикаттия може да получи Еврспсйст приложение към свидетелството за професионална
кватификаттия. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба Мз :; от вото
т та информацията и документите на системата на предучилищното и училищнотообратование тоби ,дв. бр. бб от 23.08.2016 г.).
до След тваършен хп клас и успешно положен итпит по теория на професията и по практитот
на професията ее придобива правоспособност по даттънен и митически посредник(РЕд3).
4 7 Органитацнкга и провеждането на итпитв/илпигите та придобиване на правоспособност се
определя съгласно наредба издадена от министъра на образоввиипо и науката и/илн
нормативни актове на други компетентни ортани

Придобитатв правоспособност се удостоверява с документ на правоспособност
(свидетелство та правоспособност или друг документ).

Условията и редът за изяждане на документа за правоспособност се определят от
наредба, итдадена от министъра тта образованието и науката и/шш е нормативни актове.
настанени от други компетентни органи.

У. ОБЯСНИТШНИ БЕЛЕЖКИ

т. Учебният план е рааработен на основание на закона тв народната просвета баиона за
степента на образование, обшообрааователния минимум и учебния план. Закппв ла
професионалното обрщошие и обучение. рамкова програма в , вариант вс, и държавнотообразователно итискввие за придобиване на квалификвтшяпо професията данъчен и
митнически посредник.
: Учебният план се прилага та ученици. приети след завършен Уп клас.
3 х клас в клас от протимнааналния етап на основната свален на образование и в исто се
ихучцва рататиретто чужд етик,
4. Итучаваннятпърви чужд елин продължава в хп клас като чужд език по професията5. Проитаодеттеиата практика се провежда по учебна протрама и график. утвърдени от
дирепора на училището в зависимост от конкретните условия и аъамоткностктета
органитираието и. Учебната протрама и трафикът се съгласуват с ръководителя на стопанската
органитация 1предттриятието). в която се провенота практическото обучение.
:. Часовете тто раттттиреиата професионална подтотовка които ще се научават преа учебнатазип/2023 год са Банково дело - 90 часа.
7 Факутпативиитсучебни часове. които ще се научават през учебната 2022/2023 год еа:
Маркетинг-72 часа и Финанси , 72 часав Часовете от разширената професионална подгпювка в х клас са 90 и учениците ще изучиш



предмета еБшоювв дела.
в. Уч=5ни1= чвсвве а задължитщштпрофесионална падютракн . учебна практика да уиебеи
преди:! „Работа а учебио прештриитие". са прешъшначени за развитие иа предприемачески
умеиия и пиааоетни иачедтаа а обляти иа идучдшати професия чрез рдбта а учебио-
тренировъчна фирма/уиебин компании по избор, основан на заявеното желание иа учениците и
„иврит., аьдиожиаетите на училищни. Избори е а еаатаететаие : държааиаю
образавшслно изискван: та придабидане иа квалификация по професии-а „ даианен и

митнически посредник“.
Ш.Учсбпитв час/ова. предаетааени :щ аааьпжипепиаизбирпеиппгщгптовкл, ее разпредели а
,аипищпии учебеи план и осигуряване на допъпиитеииб обучение по учебни предметии
общообралошелнпа и профееиоиаииап подюгювкаа сьотаегтие :: интересите и

иидиаипуапиите възможности иа учениците и (: аьаможноетите нд училището.
1 |. Учебните ииеаае зи свободивизбирасмв поштовкамогат да ее изпадат по желание на
учениците на иауииаапе на едии ипи даа учебни предмети.


