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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
Х, задочна форма

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕС ПРИДОБИВАНЕНА
ТРЕ ГА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНЗИЕНОИ БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕНА ЧУЖД ЕЗИК

спвцишност: кадшиш „карта.-грипа"
пжювсия: код 525|ш „Коравмтраишш техник“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: кад 525 „Моторни превозни средства. кораби и

въщхоплццтиш среди
Училищният учебен план е рапрабшн нд основание чпм пт Наредба като.! |.2015 г. та)чебмит: планове. рамковд програми „В" - вариант вю, даршання обрщовакпен стандартшощ за п илобивви: на квалификация по професията : код 515100| „Корабни машини иутвърден със Заповедта министъра на мон на Рдоо али/млати гадини.Нистоящииг училищен учебен план : прип на заседание на Педагогическия съвет напиташ..- протокол на н и или, ам и зпуо и съгласуввн (: обществен съввт кьмПГМКР"Свпи Никола“ с нрптаквл Ме] от |3.09.2022г. приет на Министерски вашмазо и 7.03 2022г

нурпс. или или!!!



|. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯПРОЦЕС
Учебнигешиити» и изпитите. пп учебни предмети се организират в сьсии.
ш ювиита и реди за организиране на учебните занятия и провеждане на изпитите ::
определят със иипвеи ип директорана училищт преди началото ии учебната година.
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от коити : седмици
и производствени прдкгикях: или и срок - 5 учебни седмици.
от кант : седмици
и прпизюлспеин пир-пикикм или: "срок-5уче6ии :едмици.
от кои“) 2 седмици
]. пратили-ши пр.и-ци.

ж Унден крик ! Ндчялп КряиЦум-бен срок 15.09.1011п л.м.:тг.. „ учебуъсш ,# 06 2 за 2013

ии". ии *Нячплп КрвйЕсенин плати. и .плппДомини 24.12.10221“. 02.01.202311Миши“: шлиопг. 05.02.2023г.Дреница 08.04. 22г. плаши
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П. РА1ПРЕДШ|ЕНИЕНА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НАСРЕДНАТА СТЕПЕН

! гимипиалеи спиВидове палтото-п, учюии:( , редици класове оше, .

ин 1х х “;(“
Учебни седмици 9 9 9 1/ 2 : , : 4 .: ”и 7Р-щел А > идължителии учебни чковц: (Ищвабршовителна подгптавка

1 Български език и литература 40 411 411 по2 Чужд пик . Ашлийски език 20 20 20 603 Математика 50 до 25 354 Информациоииитекиалогии 10 10 10 3115 Истрия и цивилизации 20 20 20 но6 География и икономика 15 15 10 до7 Философия 10 15 211 45: Гражданско абразоааиие
9 Биология и шрааио пбрвзовниие 15 15 15 4510 Физика и астрономия 15 15 15 45
„ Химия и оншаие на околната „ 15 15 “СРЕДЕ

„ Обща професиоищип подготовка
| здрааослоаии и безопасни

15 15условия иа труд
Предприемачество 20 103 Икономихд

20 20ОбщоирязделА 210 210 210 630



1 гимипиплеи тнВидове подгтоцкя, учебни
Клио" ми"“ "Рим”"

уш *уш их х
хУчебни седмици 9 9 1г 2 , “

". “п“ * у“ : 7Рцшш :; » подир-еми учебни писане
ш. Огрцелпи професии-д.

подютвп
.1 Тюрин„ професии"

1. | Митеридлшнамив

“|.2 ",екиичсскочертане 18
18| 3 Техническа механика 24
14

, 4 Едехтртчхника
„ б „„ елвпрпникв

1 6 Заипряваи:
”3 182 Учебни прщггикп

:. |. Обшопрофесианалниумения 54 м: : Заваряване

щ СпецифичниЩиищ: “

.

”

„пиши-в . .
.

! Теории ш професиит-
| 1 Уст-ранени нв кпрвба 24 12 зат : Кнрабосгроитннп чертаие 13 на| : Конструкция на корабния херпус
| 4 Технология на корабостроенетои

6 6
"

нпраборемвнта
! з Корабни сискчи и устрпдпц ш ш: ь Теория на кораба
| 7 Елсктркюбзавсжддис на кораба
] Е Автоматизацияиа Кнраба
: Прпкгикв »" професии"

2.1. ум... припикц
2.1 | По специалност
2.2. Прпиаводггмидпрати: 54 64„. Рпзширеия „меси-линия-

» *подтош
..

Общо :: р-злел !; 15 7: 64 наобщи „ рцщц м пишел в на яви на и т



|П . ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОПРЕЗ 2021002! УЧЕБНА ГОДИНА

учсбни планове на Директори на училищгю.“. 2 Училищният учгбен плдп е в еилв за принт в ин ипво през учебняп 202012021 гоппнв.ипитп елепвв дв завършат хп илво през уиебиив иди/2025 година.3.3 В училищния учсбви план са спшсии изискванията И задължителнитеелементи. посочени вч,|.|4. пл.! пт Наредба ”24 (7! 301 |.2015 г. шучвбиия плам.3.4 Училищният учебен план е разработен . съоТвстствие с интересите на учениците и

на смтветн ите учебни предмети/модулие задължително од шии ученик в училището.3 в Чуждият пик, определен за илуилввне по общообразаватвлнияучебен предмет чужд език в

[У. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТООБРАЗОВАНИЕ
4 г професионалнотообршвдпие по този учебен плви се придобива след:- уелешио положен дьржавен лрелоотен изпит по учебния предмет Бъптрски език илитература.
- успешно положен държавен изпит за придобиете и. трт степен и професипюлна

4 1.Уч=нииитс, успешио тввьршили хп клас, които не си се явили или не са положили уепешионякои от изпитите по т. в.п. по свое желмие, попучаввт упоетпверение за :ввьртпеи вторитиииввиалеи етап на оредив обрвпоопиие.4.4 Учениците, уепешио ввпършипи х! ше, по свое желпние, може по придобиятпори етепеп

4.5 държепиият изпит од припопимие щ егепеи нд професиоиплип квалификациясе провежда в„ще части . по теории нв прафиилп и по првигихд ип прпфесияп, по ивпиоидлид изпитапрограма. упьрденв от министъра на пбрнзовамивтд и ивуквп, Организацията и пронеждвнтпо лвржвония ишит яв придобиване нв професианвлнаиввлифиивпии ее определлт : ивредбв наииииетьрл на обраввввниеш и мухата. д съдържннисю ии , оъгплепо държпвиил



образователен етвидарт та придобиване ттв квалификация по прпфестпа.4 б Придобити степен на професионална квалификация ае удогювсрква със свидетелство тапрофесионална квалификация. По свое желание нрндобилиат степен на лрдфееионвлнвквалификации може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионалнакантификаттиа. Формата и съдържднипо нв докумет-ито са определени в Наредба на в от 2отбт та ннопрмациата и документите за сигтемвта иа предучилищнотои училищното образование106М,ДВ. бр.бб от нов цотб т,).4.7 След завършен хн тотва и успешно положени нчпити по теория и по практика се придобива

издадена от миниегъра на образованието и науката и/или : нормативни актове. издддсни отдруги коипткти органи.

У. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
5.| Всички обаеиителни бележки, съдържащи се в приложения учебен плвн утвърден отМинистъра иа обратовалието и науката еъо заповед РД 09 ами/24.09.20 |9 година и са в сила.

5.3 Учебииат план е разработен на оеноввние на Звквив за предучилищното и училищиотообратование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба на 4 от 2015 г зауиебииа план. рамкова програма „в" - вариант ви и Дърпвии! образователенстандарт (дОС)за придобиване на квалификация по професията „Корабоотроителеитехники.54 Учебните иаеоно. предоставени за ратширеиа професионалиа подготовка, се рвапределат вучилищнна уиебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и

учениците и с възможноститена училищт.
7 Учебните чанове. предостдвсии за рщширвив подготовка. ое радаределат в училищннаучебенттлвтт за изучаване на учебни предмети от общообрвеователнатв подготовка в пааиоимоот отинтересите на учениците и възможноститена училището.5.3 Учебната првктика и унебнвта производствена пратка се провеждат в учебник



практика „и фирми , ппртишри ип училищна се сътасуват :: рьиеюдитепт на фирмите.Опренелвиип със заповед нн Дирвкшра рътовпдтел по Учебидтв производствени прдктиивпроверява практическитеумения ие учениците . изготвя дпклад и провел-шап производственапрлкгикн пп диретрд и вписва оценките в дневника на идва.


