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ш. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОПРЕЗшиш УЧЕБНА ГОДИНА
; 1 Училищният учебен план е приет на заселдние на педагогическия съвета протокол Ке! | отг: по 202: г след евглаеуване с обществения съвет към училището при условията и по реда
1.2 Училншиият учебен план е в сила за приетите а ин клас пред учебнатаюга/2021 година.коити следвада завършат хп клас през учебната 2022/2023 шцина.3.3 в училишиия учебен план са спавени изискваниятаи задължителнитеелементи. посочени в
чл И. ал.! от Наредба ”54 И ш.! |.20|5 г. иучебмил план.3.4 Учи пишният учебен план е ршрвбопм а съптвсютвие : интересите на учениците иимможнпститна училището. отговаря на вида образованието, на спецификитена обучениетои е утвърден Аа всички паралелни и учебната цип/2023 години.1 5 Учебното време, предвидено в училищнияучебен план в раздел А и в раадел Баа изучаванена сьогнпнит: учебни предмети/модулие задължително за всеки ученик в училището.3 б чуждитт етии. определен за изучаване по обшибрдювтлния учебен предмет чужд език в

от степента.
3 7 Училищният учебен план не иотие да определя условия и ред за завършване на етапи истепени на абрвтование, не се промени по време на учебната година и се спазва стриктно.за Училишният учебен план се включва в Националната електронна иифорнатшоина система

и!. ЗАВЪРШВАНЕ и УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА пРоФЕСиОнмянотоОБРАЗОВАНИЕ

» успешно положен държавен трелостен изпит по учебния предмет ввлпрсни езин илитература.
. успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионалнанвалнфикация е по теория и практика на професията „Корабен техник“, специалност „Корабнимашини и механизми"
4.3. Завършенош професионално обрвтоаание се удостоверява с диплома за завършено4.1. Учениците. успешно завършили хп клас, които не са се явили или не са положилиуспешно нанои от нтпитито по т. 3.1. по свое желание. получават удостоверение за зпвършеивтори . иннатияпеи етап на средно образование.4.4. Учениците. успешио тавьршили х; клас, по евое желание, може да придобият вторастепен на професионална квалификация след успешно положен държавен итпит по теория ипрактики на специалността „Корабни машини и механизми"от професията „Карабен монтюр“4.5. Държавният изпит та придобиване на степен на професионална квалификация сепровежда в две пасти . по теория на професията и по пратки на професията. по национална



напитпа програма. утвърдена от минисгьрд на пбразпниит и науката. Организацилта ипровеждането на държавнии изпит за придобиване на „определят с наредба на министъра на обрвюввнит и наука

. та инфпрмнциятп и документите за ситмдп на предучилищнотои училищната образованиетобн. лв, бр бб от пошто г ).
4.7 След таоаршен хп клас и успешна полпжеии шиити по теория и по практика сепридобива правоспособност. Итлнтвт/иалитите аа придобиване на правоспособност сепровежда! по нваиоиштна итпитна протрама, утвърдена от министъра на обраооваииею иму ката и/или нормативниактове на други компвтетни оргнни.мтлитин билети, тестове. казуси, аадани и таданид з.! правоопоеобиоститепо Наредба Мз б та

У. пояснитвлни БЕЛЕЖКИ
5.| Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план утвърден отМинистъра на обршоваиит и науката със ааповед рд 09 -24|0/14.09.2019 година и са в си.-та5 2 Училищнилт учебен план е в сила за приетите в земи клас при уаебит тапет. .кш7гюследва да завършат 1 прогимназиалентп през учвбнвпгод/2023 г.53 унебиилт план е ратрабщен на основание на Закона за предучилищното и училищнотообразование. Закона та прпфвсиоимнат обратование и обучение, Наредба М: 4 от ген г. та„таебнии план. рамкова програма „в" . вариант ви.: и Държавния обраоователен стандарт (ДОС)та придобиване на иаааификациа по професията„Корвбет-т техник".
5.4 Унебните часова. предоставени аа рапширена професионално поштттовиа се раапределтт в

конттетентност на морскителица. програмитесе съгласуват с ИА“МА“.
5 5 в уиебннте часове за разширени професионалнаподготовкаможе да се включат за изучаванеучебни предмети/модулис учебно съдържаниеНеобходими за придобиванена правоспособност.5.5 Унебните насове, предоставени :ш разширена професионална подготовка може да ст.-наполават и за усволаане на резултати от ученик: от дос за придобиване на квалификация попрофесия : пониска степен на професионална квалификация в съответетвие с интересите наунеиидитс и с вътножностите на училището.



образивятслеи статтрдрт за нридпбинднс на квалификация по професията Преди практическотопбучсмие всеки унеиин преминава обучение по „Основна пплготавка по морска бшпкнтк“4съгпоено Конвенция 5тсм, което се удостоверява със свидетеаегво издадено от ИА „МА .
Учениците от х илас. специалност „Корабни машини и механизми", пбучцини . задочна формана обучение, авплвщат лично необходимото медицинско свидетелство, самшотлно избиратместата. кадето дв преминат курс „Основна пошто-ка по морска бешпасносг- [съглдсиаКонвенция 5тсш) и поемат всички рцходи по него.
5.47 Част от обучението пп практика може да се извършвв ма тренажор, по одобрена от ИА ”МА”ттротрвив

5.10 ироиаводственвта првитииа - плавателна се провежда в учебно-прпиивплтенибази. унсбииработилници или Фирми и учреждении от евответнни отрасъл и ни унебиа приграма и график.утвърденаот директора на училище“: в зависимоп оп конкретните

илючваието на при-пикап , капитанът накораба вписва в дневника качествена оценка за нивото на компетентности на ученицитеФормата на дневника :: иатетлн от на сайта на налвпнтелпа агенциа „Морска цдминистрация“а шпечщввнпо на хврвиен носител, водеието и сьхрянекисш му е лична оттошрноет нвучениците.
5 | | При провеждане на Производственапрактика » плавателна на учениците се оформя оценка,като се ишолзввт индивидуални и групови прапичоски залаииа задипншицирше степента наусвои-ане на основни понитин, факти и придобити компетентност.Крапиш годишнаоценка сеформира на дават. на нощните алани. и умения. Определения по заповед иа директора


