
проьвснонлднд жития. по морско конвои/щит: и таман
П „свити викам“, гг. вУггдс

„ Еупщ шоо
„ ».„дштм- „„

УТВЪРЖДА ВА ::
т.... и...... тя аз:/шити плавними...-дати..” им къмпишът„.....„тимотптици

Дирвктар ил ”ГМ/(Р .,

входящо ОБРАЗОВА тина
РАвНИЩЕ - завършена „спама обрал-шипСРОКНА ОБУЧЕНИЕ . 5 гадиниФаРМА НА ОБУЧЕНИЕ - диети
ОРГАНИЗАЦИОННАФпРМА - кти-ИЗХОДЯШООНРАЗОВАтшно
РАВНИЩЕ . Зли/нивихиттнива по НАЦИОНАЛНА КВАЛИФИКА ЦРЮННА
РАМКА (НКР) - 4
РАМ/(ОВА ПРОГРАМАв . климати

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
П„А“ клас

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА
"[ РЕТАСТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

(немилост: кодшта: „капани мдшини и МЕхАниЗМИ“

птесия: код 515шп „копввн тЕхнит
"товсиомлно ншмвлшиш: код 515 „моторни пгввозни СРЕДСТВА. конни и

въздухоплнншни спдств»
Училищният учвбцн м... : рщрнбтеи на осмо-ти: ш.. и тшта.маши |.2015 !. и ученици [шини, рими-:грам ..в" * вариант во. Държи-ция обртпплеи шити шоо) „ " идобивдие на кипжфикшм „„ше шиити : ш шиш „Кир-дни мяшиии и неинизми". професия што „карти техник“ птнрпфкипицио идиш-лепи: код 515 „моторни пре-шии среди-н, кардди и Палпатин-Щип чинии“.. на учебен плци и специалност утвърди пс Зшовец м мииитр- „„ мон и: Рд 09 щата т.:оп шдиищмм „: Заповед ... миииспрз на мои к: рд по .244 “14.09.2013 юш. Нятяшюпучилищен учкбеи п.пви : прие!на псалт на Пелдюгическии от на имтн : протокол и! н и „..и. им и зпуо и птвсувт (обшити. ми към пгмкг „сити Николи" : приют м | от м 09.1п22 (. риск : решение на Министерскииме| лами п ае 2012;

Бурш. 1022 г.



1.1"РАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
Графикът на учебната година определи продължителиоспа на учебните срокове. ваканциите инеучебните дни. съгласно заповед на Минисгьри на образованието и науката

им. их, х, х: и Х1|клвс [срок - и: учебни седмициУ1||и|Х ни.: п срок 45 учебни седмицих или и трите , 21 учебни есдмици,
от коиш : седмици
за производственипрактикахж клас и срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за прсизюдтеквпраткахм кли- п срок , и учебни седмици.
от като 3 седмици
за производствена практика

Учебен српк н-чцо Крия1,045“ ФРПК 15.09.2022г. 31.01.2023Г.[ Учют ЕРПК 06.02.2022“. 30.06.2023г.

вдкшции ншию кмйЕииин 29.10.2022г. 01 .11.2022г.
кмеди- 14.12.2022г. 02.01.2023п
Мпклугрочпц [11.02.10221". 05.02.2023г.
"или"! 08.04.2022г. 17.04.2023г. д

г Седмичнорпиис-иис
1 чи 08:00 - 08:45 08:45 > “8450 междучасие2 час 08:50 - 09:35 09 5 - 09 40 ищци-ие1“: по:" - 10 5 10 5 -1 30 между-пеш:4 ч" 10:304 5 11:15 - 11:35 между-пси:Ач" ":В-11:20 0 - 12:25 мещчцсие6 час 12:25 - 1

» 13:15 между-пси:7чк 13:15-1 - 14:05 межщчкис11 чи: 14:05 40:50 - 10:55 между-"ше9 час 15:00 -15:45Ж



„|. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕНА ПРЕДМЕТИТЕ и ЧАСОВЕТЕПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА
3ГРЕДНАТА СТЕПЕН

Вили-е подгптовкп. учебни
| гимипишеи етап " гимппцлшспи

к: предмети/модули

Киши Общо Класове
У!" "( Х У"! * Х Х|

*

Учебни сшмици 36 за за 2 36 2
1

: 1 : 3 4 5 . : 1 а !
; * Раздел А*зщшжиппии учебни чкпк
1 |. Мщппбрппвнтешп подготви:-
1 . Български език и литература 144 1118 108 360 юв
: 2, Чужи език - Английски език 432 21 6 72 7211

Чужд =зик , Руски щик 72 72 144 72
[ 4. Математика 103 108 72 238 72
5. Иифирмвиииииитехнологии за за 111 911
и. материя и цивилизации 72 72 126 2711
7. География и икономика за за 90 162
113 Филоспфия 36 36 72 144

1 9. Гражданскообршвииие 36
. Биплогия ишрввно образование 54 за 72 161
. Фитикв и астрономия 54 36 72 162

1

1 12. Химия и опазване на пколиагв 36 54 72 162сред)!

Музиии 111 13 18 54
„ Изебршителко изкуства 11; 117 111 54

15. ”Физическовъзпитание и спорт 72 72 72 216 72
11. Общ профешпишпя подтип-ии
1. чт. юни на профссипай 72

1

православни и бвзппвсии „ „)” новия натруд

”73. Предприсмлиети 36 за
4. Икономика 36 и

1 шьши :. рид!!! А 1151 936 990 3078 432



конвни МАШИНИи мвхмшзми
" гид-интимен| гимипишш тиУчебни "шисти/модули и ““"

професиоишияппдгтш ю.ш.-= отде клио-.
|х х уш . х Х!г

| Учвбии шии-ш и 36 за : и 1
*

| ) 3 1 5 6 7 в 9
Риш-л : » т.ч.-еми учебни ч-юц

:

||| очисти профкипиипп
!

4 „што-к.
| Твприч и. професии“

| | Млчеримозини: 16 36
| 1 Нхиичесиа черпи: 36 за
| : Техническимениикв || и |:
| 4 Електротехник: „ |!
| 5. Електроника ||

]ппряци: |:
| 7 Тврмалиишика |в
:, *ум... пристъп

!
: | Обшппрофссиоидлииумения 54 54

1 2 Заим-м: ш

„ Симион-ли. "Медиен-ли-
. палто-к-

|. Теориц и. профити-

| |. Устройпи„. хорлбц |: |: 36

] : Карам спомагателни „ „ 54м=х|ии3ми

| : Кпрабни сиспми и уиройспд |:
| 4 Мислиш. „в хор-Бертони

| | Карайкишити : пгрешип ::трш
| | ь Кврдбии парии кати и турбини 36

| 7 Шиша-шии: и- кораби
| :: А-юмпищил нд кариб-

Бпапцсиост ин порцбнит
| Ч рибии. сигуриост. бешппхост ||; "„ корбани-ципа и опции:

на иорстп сим



Принцип ин питки-тя
уши- пряки-ик-
обслужнм и ремонт и.
иордаии машини и мехциичми т
Ититци: и! лвипппи :
„мишо юрски

" иниции- шв

2.2 "миз-„дивен. пр.-пии .
или-щи. 144 т 96

Рпширеи-нщкиоиши.
ншгпппк- 54

Рнщиреид нямото-п

Управа-а и. кир-61 п
Бион-ити. Кор-бии“
им“. »! ешурипгг „ за

Кпрлбии „видиш-ии
иепиизми за

Беипции и-
Мор-Башиит

овшп :: инди :; 115 м 144 51: по

Общи за рщмм „ми. в "51 ми ми ли ми
Рцдш н-„кулппшиучвбииитдощиищи. пинти-к: Ш Щ т Ш Щ

Бълпрски пии и лтрптурд 72

м-кипш 36
Физи-шахапшипии: и спорт за
Кариби ищрисъюшии
Спииди-гении ишииш за

Коибен моторисгБпвшниг
и: корабомщипо
Кораби миорисгКор-Бии
и-шиии и механизми 72

Кор-бек мпптрист-Корабии
(или-и уредби за

Килифицир-н парии и....им
каним-Корабни и-шиии и
мах-пиши

36

Кипифипмри мирни иишиим
кьидшжтита на т.н.
Кщифицирпнморяк ивщиии.
ипивиш-вшшмш„тръбите„боти. сигурност

за

Квалифициран„мищшиии.„интимнитеи: шрпбс
за



1 щом „шиити 72т технически интлиискн
Кишифииирди мпрдк н .щини.
нонтнллМорски технически 72
.нтлннскн

Общия рндел

* АчихделБФрпдин в тв 1196 нов по ши то

|| . ОРГАНИ3АЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТО ПРЕЗ 2022/1013 УЧЕБНА ГОДИНА
т Училищният учебен пили е приет н. шшдние нд педпотическил Съни с протокол К!” 01|2.09 2022г. елел еттлддумне с общестоеннл съвет към училището при услпвит ч по редана чл 269. М 2 и 3 от ЗПУО.

Училищнияг учебен план е . сил. .. приптпе . ин клсо през учебни. питаш юлилд.които следва дл завърши хн ллдс при учебидт. юга/2024 години.
3 в учнлнщни. учебен мон ед смеели изискпнинп н задължителните елементи, посочени .чл.!д. м 3 от НдрелбаПМ “(3011205 !. и учебния плам.
4 Училнщниит учебен план е резррботем в сюити: : интересите и. учениците н

възможностите и. училището. оттонр. нд .идл рбршоиилето. и. спецификите н. обучеиипо
н е упърлни .. .сичии пердлелни .. учеонлт. 2022/2021 тодинт.

5 Учебното .реие. лредтндеио . училищни. учебен плли . рщел А и . рдздел !; .. туи-..не ннсъштиип учебни предмети/модули ешшжшиб .. .оеки ученик . училището.о Чужлипт език. определен за изучдввие по общообрвсшелии. учебен предипчужд език .училищния учебен ллдн . пър-ил еп клипове-ге от етепеип, от който започв- тучпииею му.не може до се промени . училнтдните учебни планов: .. еоштт ллрчлелк. . следищите
класове от етепент.

7 Училищният учебен плш ие може дл определи. услс.и. и ред да ппршщс и. тии и
степени и. обршопнив. не се променя на .реие и. учебни. тоднн. и се още.. стриктнов вещ учебнд седиидд , осми щипки-мините учебни чсеоое. ее плочи и по един учебен чле
по учебния предмет „Физическо .ьспитеиие и спорг- н. основание -ш.92, .л.1 от зпуо, които
се итлолш за принтиране и провеждене ие спортни дейности и. открито. сплаши чн.|(>.
.л 5 от зсоомуп, чл.2 |. .л.з от Зцкеив зо фитичеекопт .ьтпит-лнне .. спор... решение и. пспепо от 13.09.2022 г.. мито следи .олеибол еьтлленс чл.259. .л.х от зпуоПродължителност н. обучение е един учебен% или в блок от до. учебни часа.в. в сьотсетсттие със площ на рд оо-ош/змояооо г. Учениците от хл ллсс илучшт . членна топод вдп съм-вип дсиетодпшч учебп. протрлм. .. х: кл.е - ч чш тсдишно.ш Съгласна чл.5, .л |. .л 2 и .л.3 пт Ньрсдбч :. услпвит и ред. :д рсткрислне и оситурллллеценност н. курсовете по ндчвли. и/или слепи-лин шии! падтюви във плещите училишл
н .. под. отовчлтд на учениците от средните училиищкопо е приет. : пмс ум; от 22.02.2011
| И е в сила от 01 03.20” г и | съшити-пи: с писмо М.! РДт20-197/Ш.07.2015 г им РИО н!мон т Буртъе, учеиишлте от лети и девети клас . видиш: учштишл премии-шзшьпжтлнп подгототкв по чл.“, дл.| от алисия .. реири нд птиците сили и.Републике Бълприц . рлилте нд 5 учебни п.с. :. девети клде и 5 учебни члс. зн десети хил:т определени.: чдсове на клас-: оршизщдиомилпформи и превиши: нв чинии: по ал 1 е
кльсно-урпчнв.

1 | Училищният учебен пл.и се .клточ... . н.пионшнеп електронно иифврмщшаюш сиетемд по
чл 2512... 1 от зпуо кето приложение кьм Спиеъкобрщепш.

к2 н. оечомпие чл 263, ел.: от зпуо училищният учебен плен д. бьде публикущ и. трипстренипдт. на училището . срок до 10 дни от идчелото на учебни. годин. ол техническия
секретар .



и. Хартиен ноеител нд унипишиии учебен план да ее съхрани . в кабинета па Директора, и притеииииееии. оеирееар на пгмкг „Свети Никшп“. Копие от уч=6ния тт.ппн да :: съхранява и а
клнсьорп о линиите делв и. унениттите отшо.

ш. ЗАвъгшщнв и УдостовЕРЯВАнЕнд пгошвсионмп-ютоОБРАзовм-ЩЕ
ж Професионшшотообрвтоаание по този уиеееи план се придоби-а след:

- уепешио положен държавен арепоетеп иапит по у-тебнитт предмет Бъппрски еаии и литература.
. уопептно положен дьржааен нппит аа прнлооиапне на трета етепен на профееионаппа иаалифинации ,

по теории и пратки на профеоивтп„корабен пинин", епепиаппост „Корабни мцшини и механизми"
з : Заииршенотопрофееионолно обрпоциивее удостоаертти : диплома за аааьршедо средно обриоции:

и свидггслстю и професионални квалификация.

и Уненнпите, успешно аааиршилн хн клас. които не са се явили и.тти не от положили успешно нлкои от
изпит-те по т 3.1. тто нае желание. попуивватудостоиреиие за завършен три гимпциапеттШЛ на
средна обршмиие.

34. Унеиипите. успешно инършипи Х! или. по еоое Шише. може да придобият втора етепетт иа
професипмвлил кплификлпия опел уепешио положен държавен изпит по теория и припихв по
спеднапноегта „Корабни мпшиии и механизми" оп профееиттта „Корвоен мотор“.

] 5 дьржданиттт идпит за придобиване на степен на професипмшид квалификации ее проееждд . дае наоти
. то теории на професията и по пряпикв на професилн, по щционвлнд изпитв прот-мн. утвърдена
от миниетьра н. обриовшипв и иауиата. Организштиита и приетият на дърашнив изпит за
нримбившк на професионална нцлифивлшии се определи :: нвредбв ип миииетърп на образованието
и науката. и съдържпнисто ии - еьгллцио държавните образователен стандарт :: придобиване на
нааттификапиа по профееиттттт.

за Придобити степен на професионална вавлнфиищии ое удостоирам ера оаидетелетао аа
профеоиооалнпкплификшия. По свое жеппние придобият-: пепел >ш професионаппа шпификпиии
иоже да полуни Европейско припожеиие към свидетелството :“ професиондпиа шлифинаттиа.
Формата и сънържлиипо на документите с. определени . НцредБл но в отшо т. 31 информациите н
документите за енстепата па предучилищното и уиипишттото пбршпвние (оби, дв. бр. 66 т23.08.2Ш6г.)

.» 7 След здкършви хп км: и уепешно положени изпит по теорив н по пити ее придобива
праатиттоеобноет. Изпитът/изпитите за придобиване на праеоепоообаоет се провеждат по ишионапиа
итттитиа прогрцма. утвърдена от министъра на обршппанит и ивукт и/или нормативни актове н.
пруги компетентни органи.

Итпитии билети. тестис. иатуои. ааддни и шии. и прашпоеооооотите по Ндредба но 6 аа
компетентно-г на морските им... в Република Биг-рия, надлдена от Министерството нд транспорта.
нноормшионните технологии и еьоошеииата ое шлаеуаат с Изпълнители. атенттии „Морено
администрация“ (ИА „ми



за органитвпиятв и провемдвнего нв изпити/изпити и определя шлмио пвредбв издадено от
министъра нв обриви-кинои ивуш-в и/ипи норилтивни литове нн други комитет-ни оргвни.
||рилв5итвтв превосппсобиост се удостоверява е локумнп и прявоопоооопост

Условията и редът по итввввие нв дпкумет вв првппсптбиост ое опропелят от нвредов изпдпенв от
иинистърп нв оорввовонието и ивуивт-в и/ипи е норивтивми щпок. издвпепи от други комптнти
оргоии

ту. пояснитшнившвжки
4 ! Учебнип плвн е рмрнботеи нв основание нв Зикоив и предучилищното и учипидшотго обрвловлние.

авкоив и професиамлистооорввоввние и ооучеиие. ивредов» 4 от 20|5 г и учеоиня плви. рвмиовв
прогрпмв „в" , влривнт 134 и дьржввния оорвзоввтепеи ггшд-рг (дОС) и придобиввне по
ивмификвпив по професия" ..Корлоентехник“.

:: Ивупввв ият пврви чужд език продължввв |Х| и хп илвс шо чужд пик по прооееипв.
4.1 Учебни-те чвоове. превоетшни вв рдширенв првфвсиоинлнпподготовко оо рвяпрепеляп в училищния

учебен плвн лв изучвввне ив учебни предвит/модули, които разви вт и уовввршенопо-г отполнн
коипетен-гнощиог обштв. (тгрлсломп и/или опелифичнлтвпрофесипинлнпподтотоввп в ситни:с итперооите и индивидувлните възможност ив учениците и с възможностите нв училището в
отивтветотвие с дос за придобиввне нв кввлификвцил по професията. които учебните предмети са по
напионвлниве тттдврпи вв иоиппетпност нд иореките липд прот-ромите се оьгпмувлт е ИА"МА“
Чвсопете по Рввшнренв професиоинщид пишат-кв. които ми ое изучпп в х: или при учеонлтвюнаци ев по предмет Бпопнсимт нв порвбоплввпнето72 чпоо.

4.4 в учооните чвоове тв рввширепвпрофесиоивпн. подготвилит пя де пключп :: изучи-див учеони
пропит/модули с учебно овпвржлиие мевбхпдимоза придобиване нв прввоопоооопоот

1 : Учеоннте ивоове, предоепвени вв рмширеип професиоивлнв пошотовив може вв се използват и за
усвояване нв рюуппги от учвпт от дос „ придоби-ше ив квалификация по лрофеоия : по-иискв
(1 опен нн професиоишта кпшификдция в свиветггвие о иитерееи-те нв учениците и о възможностите
ив училището

4 6 Учебните чпеове. предоспвеви зв рцширем подтотовкв се рвпределят в училищният учеоеи план за
нтучвввие нв учебни предмети и- оощоооршввтелнпв подготвил в зависимост и итереоите нв
»чскицитс и възможностите нв училището

4 7 Прцпичсскт обучение в х или може лв ое правени в реми. рвботнв сред: във фирмите
пвртньори ив професиоивливтв гиинция при осигурени условия овглвоио държи-ния оорлвоввтелен
ствпдврл :. придобивне н! иввлификвпив по профееипв. Преди првити-теокото ооучоиие .еоки
ученик преиинввп обучтив по „Основно подтип по морскв Басмати-:“ (съгмснп Кииинпия
атом, като се удостоверввв по евидевепо-гво издвденоот ИА „ми".

в :; Части обучението по прапикл ое ипввршвв нв грепвжор, по одобрена от ми "ми прот-рвив
4 9. Производггииип приггика . плвввтелпп ое провеждя по учебно протрвнв и график, утвърдени ог

.Аирсппре нв училищно в зависимост от конкретните условия и възможност: и за орпнизиршс.



ьчсвчш пропрпмв и графики за провеждане н! ллпмтелчпп прлктикс пъп фирми . пдргньпри ч.
училището се сьгллсупптс рькшдигелите нд фирмите.

4 т Учебнпл плавателна прлктикп и протвпдспеипа практик. , Мишна в Х» х: и хн „п.с се
пргпчипирал в сьшпегепие с НлредвлНа в и иеипетеишш ип мпрскт пици . Република Бълприл.
Кпгию ле преме ч. учебит години имп ширини „. се осигури кораб и да се проведе плавателни
практика. пдьлжеиие ил сътшишо училище е лрепусипттр учвбно съдършие ли се прегрупира и

преден-де чл учечипите. Чист по учебнт плщтелип прпкгикп и произюдтвиитв практики ,
плппгтелив » учениците от х. Х! и хп или: мет м се прошшт и през мшц юли, пгусг и

септември след приключплче на учебните шити. сит-шип 31 х и х: кльс по график. ушрпеч от
лчретрл. след сьгппсувеие с нлчллиии. чл рус Чпют по ттпи График пт се включват .
с единица за рргпмизирпие члдеичт ии училището (Списък - рбрщец ми 1) :! швдвшшп учебил
годинн Опции; за лрппедснил учебния плдвдтцтш лрлкгик. и нроизводспниш лрлпикл .
пллплтсли. в х. хп и хн или: и се поти след чеичшр приключим: и региприрвиею и в
съответната дирекции чл ИА ..МА“.

а т | Факулптивиип учебни чпспве. лрепрсгпечи за допълнителни поштовкв. може ли се чплплшт „
изучат": ми учебни предмети еюбрлача желлчиптл чи учеиицт и възможност нв училищно
Кшато учебиите предмети са ле индианците шиити » компетентност на морските линд.
прслрлмитс се съгласуват сим»

4 |: чпссше по Фцкулпти-ии учерчч чисрее. който ще ре изуч тт в х1 иллс при учебни"шиш: са
на предметите с обшд продължитшнопш.
, ФУЧ корлбсч моторист , Морски технически аиглииски - 11 чш
- Фуч Килифицир-иморяк мпшиим командиМирскитехнически английски » 72 чш


