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,". РАЗПРЕДЕШНИЕНА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ и ЕТАПИ НА>ЕРЕДПАТАСГЕПЕН

!

Видове подтиците-, учебни
| гими-зиълеи ти " гимицищи ти !

! к. предмети/модули
!

*

Киши пьщо Клиши *
”

х ",“: " х|
Учебни сщмиии 36 2 36, . 33. . 7 :.,

, дападал А -шължишшиучебни асо-е:. Юджин-пълня подтип“ *1. ВМЕИ.ши и литература 107 шъ ю: Г
,
2 *или,“ Ник *Амглийски език 72 720В Чужл език * Руски език 72 т 724. Математика

71 288 713 Информшиоиии технологии [в 90 Ж6. Истрия и цивипищпии 126 270;7 7
*

щрафип и икомвмикд 90 162
*в. Филосвфия 72 144
.. Г Грцждаисхо образовани:

36 [10. Биольгия и здравни образование 72 162
Ми. Физика и даромомин 72 на: ГХимия и пищни: „в околнатаи.

среда 72 161
3. Музика

и: 54Щ- Шобршщю изкуство кв 54Щ Фихичсско възпитание и спорт 72 на 72
1| Общ. прпфкипидлинподтип-к.П. чужд език по професията- 72 1Г

Здравпславии и бипппсии условия
1!, на труд

:. ,ПрАШЗГМДССТМ
364, Икономика

35 „„оп-ла :- раздел А 9917 3078 432 ь
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|| . оггнниицил НА овучннипо при яви/2023 учиш години| Униппшиикт учебен плвн е приет ив цеедпиие м педлшгическив съвет с протокол ме | | отм.ошшг след еьтпвсуввне с обществения съм към училището при услонит и по редана чл. 269, пл. 2 и 3 от зпуо.
в унипищник учебен плвн ед спазени ктцскввниптв и збдътвкителните елементи. посочени вчл и. ал.] от Наредба нее оп зш им 5 г за учебник ппви.Училищният учебен плвн е рвпрвбптеи в евртвететвие : интересите нв учениците иннможивститв на училището,пггопря ил випп обрившиивю. ив спецификите ив обучениетои е утвърден за всички пврвлепки тв учебивп 1022402: трдинв.Учебното време, предвиденв в училищния учебен плвн в рвпдел А и в рдпдел в в итучвввне нвттвстиите учебни предиети/ивдули е задължителноза всеки ученик в училището.чуждинт етик. спрепепен за изучи-вие по вбщообршввтелнни учебен предмет чужд елик вучилищния учебен плен в първия и клвебвете от степента. си който впппчвп изучяввнпп му.
клвепве вт степеит-в.
Училищният учебен плвн не може дв определи условия и ред тв ивершввне и. етвпн нстепени на обршввние. не се променя по време нп унсбнш години и се епвзви стриктноВсяка учебна седиицв. освен щъпжителиит: учебни чвевве, ве включи и по един учебен ни-по учебния предмет . изичевкв шпитеиие и спорт““ ип оспо-влие нл.92, вп.| вт зпуо. квитвее ивлвптвв ти вртенитирпне и превеждвне не шорти дейност в. открито, евгпленс чл.|б.вл.5 вт зсоомуп чл.2|. им от викане тв фивнчееквтв витпитвние и спвртв; решение нп псг.. им епедвв: волейбол. пглкио чп.259, пл.| от зпуоПрешвлжиилиогпи на обучение е един учебеи чпс или в блок вт двв учебни чиееСилвано чл 5, ал |. еп 2 и ал.3 от н-редб. за уелввиптв и редв :: рпткриввне и веигурввппедеииоеттв нв куревпете по ивнвлнв и/или епецивлпв военнв псдтстпвнв във веишите училищаи за ппдгстввквп нп уненицитеот вреднитеупипищпкоптве прит : пмс им отивициг. и е . силп от 0|.оз.10|1 г. и в пипер.-пие е пиеир не темп/тт им г нп Рио нвмон , бургве. уненнците от девети и девети клас в средните училптцл преииндввт:Вдължителил политика по чл 56. и.! от Здкпив :! резерва на въоръжени“ сили наРепубликебьлтврии в рпиките и. 5 учебни чвсв „ девеги клве и 5 учебни чвсв за десети клвеот определенитечвеове нв класа: ергпнитвципнпвт-в Фврцв зп провеидпне пп чвеввете по вл | =клвсисеуичин
Училишинктучебен план се включва в Нвцививпнв . електроннв имформшиоиив сиетеив лвчл.250, „ 3 вт зпуо квтв приложение към Списьксбршц ми.т н. основание чл.:бз. ал.] от зпуо училищниятучебен плен да бъде публикуввн нв интернетстраници нв училището в срок до |о дни пт ипчвлбто и! учюивтв године от техническиятигър

|. Хвртиен носител нв училищни. учебен плви дв се еъхрвиш . кабинет: ив Директора и притехническия секрети,; нп пгмкг „Свети Никола“ .Квпие т- учебнии плвн де се еъхрвипвп и вилвсшрв е личните делв нв ученицитеотюни|2. в пот-ттвие све Заповед Рд-оеебюш 10.2000г. учениците вт Х| клпе изуищт . чвсв илклвев 4 чеев вдп еьтпвснп деиетввтцвтв учебнв првтрвн. тв Х! клве- 4 или юлишип.
|||. зАвъгшвАнви УДОПОВЕРЯВАКЕщ пгювсионмшто ОБРАЗОВАНИЕ
3 | Професионалнатавбретпвпние по този учебен плвн ее придсбив. след:

„тепешип „вложен лтриввеп преломен изпит по учебник првлмпБьппрски ееик и питсрнтурл;



. успешна полпжеи държавен изпит за прпдобиаапе иа арт елалеи ла професиоивлин квалификации ,по теория и практика аа професията.Хорнбошдитсл“. специшиоп „Карабоардаае - морско"
3 : заааршеиою професионалнообршииис се удоелрирпаа : диплбма за заааршсио средио абрааоааиие

и свидетелство аа професионални каалификаала.
).3 ма шиш. ,слсшиа ааааршили хм илае. иоита не са се ааили лли ие аа положилиуспешна иаиои отИшитит: по с 34 | . по свое желание. пплучввдт улоствсреиис :- цпршен втори Титани-леи шап наареала абраюааиие

м държавният изпит аа придобиааиаиа степен иа професиаиали. каапифллаадиа се лррцжпа . две части. по теория иа професиите и на практика на професията, по иациоиалиа изпита програма утвърденаш ииииспра иа обраарааииею и иауиата Орааииаадипа и проашапею на пътници: изпит аапридоби-пие иа профееириалаа иаалифииапиа се определят : иаредаа иа иииишра иа абрааоааиипои Ндукдп. а съдьржаапт им > съгласие държааииа обраапаателеи палави за придобиване наквалификация по професия“.
1 5 Придобити степи иа профкиоишип даалифтдиа се удшпирш сьс саидеаелатао аапрофесипивлин Кимифихщия. По свое желание прилобилиит пепел иа нрофссиоиалив квалификацияим да пплучи Европейска приложени: м саидпелпаоар аа лрофосириалиа килификшияФормата и сьльржниипа иа документите са алределеии . Наредба на в от 2016 г. за иифориааииаа илаиуиеитите аа системата на предучилищиот и училищното абрааоааиие (оби, дн. ор. бе от21.08 20|6 г ).

1 := След лааьршеи хм клас и успешно полажеии иапити по творил и по Иртиш ае лридобиаапрааоапоеабноса Ишигьт/изпититч аа аридобиааие па лрааоспособиост се провеждат по лаплоиааиаиалитиа прогрдма. утаърдеиа от министъра на обшопаиит и науката и/или иормпивии актове иадруги криптид-аи органи.

мапитии билети. тесла-е, кщуси, идцчи и задала. аа лрааоспособаопиае на Наредба ш о аакпмппетиост иа морски-ле липа а Република Българиа, иаддпеиа пт Мииистереполо иа граиспорла.инфармлциониитс техиплогии и съобщенията ае съглвсупт : Изпълнителна агаиции „Морскаадиииистрадиа" (ИА „ма-*)

37. Орпиищип-а и пролетта иа изпита/изпити се олределп пглалио наредба. издадена тмиииатьрана вбрппшиит и идуша и/или иарматиаии аагюае иа други аоилтьпии оргаии
Придобиаата правпсппсабиостсе удостовериаа(: дриуиеил аа прашпоеобиоса.
Уалоаилла и редът аа изддцис иа доиуиаиаа аа првшпособиит се определят от иаредва пададеиа огиииишра па образи-винт и нвукпв и/или :: ирриааиаии актове иападеии от други коиппеитии
орлаии

ш. поясиитшни БЕЛЕЖКИ



4 | у-тебникт план е разработен на оспоаанле на Закон: за предучилищното и училищното обратоаание.закона аа професионалнотообратоаание и обучение, Наредба на а от 2015 г. за учебния пппи. ранкоалпротрана „в" , аариант в» и Държпвиия обрааоаатепеи етапдарт (пое) п придоби-аие иаквалификация по професии-а „корабоаодитеп .

4.2 Итучлааникт пъраи чужд език продълаааа а хт и хн кпае хип чужд език по профевит.
4.3 Учебните чаеоае, предостааеии та разширена професионшм- подтотоака се разпредели . уиипишикиучебен ппаи :: иаучааане на учебни предиети/иодупи. като раааиаат и уешршеиетвлт отделникомпетеншщггиот общата. отрасловата и/или специфичнатапрофесионалнаподготопиа а окотаетстаисс интересите и индипидуапикте вшможиости нв учеиипите и с аьаиоикноетите на училището .сътиктвие с дос н придобиаане на каапифиаааик по професии Колтго учебни предмет са понационалните стандарти за компетент-иост на иореките пиша. програмите ее еътлаеуаат е ижтма .Часовете по Раоширена професаоиапащ подтвкъ които ще се изучават а х! клас през учебнатаза::шш еа по предмет Навигация и армия 72 часа.
4 4 в учебните часовеи разширени професионалнаподготовкаможе да се включи аа итучааане учебнипредмети/модули с учебно еадьржанне необходимо за придобиванена правоспособност.
4. . Учебните чаооае. предостааени за ратширена професионалнаподтип маже да се итооптаат и заусаоа ане иа раеуптаги от ученето ш дос та придобитане ла кшификация на професия е понкекастепен на профсвиоиалм квнлификшия а сьотаетстаие с интересите на учениците и с вьзмткиостнтена училището.

4 б. Учебните часове. предотаени аа разширеналодютоака сежители а учипищиик учебен план заиаучлаане на учебни предмети от общообраооаатепнатапот-кв а аааисииост от интересите научениците и паножноститена училището.
4 7 ПрвхТичвскпю обучение а х клас иоите да се провежда . реална работа среда "и фирмите"примири на професионални. тиииазии при осигурени условия еагппепо дърааанни обратоалтепен

стандарт та припобиеане на каапификлпик по професия“. Преди практическото обучение асекиученик преиииааа обучение по „сеиоаиа подготоака по нарека безопасноег- (съгпаеио Коиаеичикзтсш). което се удоеюаерааа със саидетелетао издаденоот на .ма".
и Част от обучениетопо пратка се иакаршоа на тренажор, по одобрена от ИА "МА" програма

на Учебиата ппааатепиа практика и проиаюдетаеиата пряка-шо; , плавателна в Х. Х! и хп клас сеортанптират а еаотапстаие с Наредба м б аа компетентностиа иореките липа а гепуопика Бълтрия



Кпгато по време на уневнвтв годиил иив гьзмткиостдд се осигури кораб и да се проведе ппщтелнл
првитиил задължи-ше нв съответнотоучилищее пропуенлтотв учебно пмрхлиие да се прегрупирл н
препопвле вв учениците. Чашите по учюнвп ппвввтелна практика и производствени практики ,ппаввтелнв за учениците от х. Х! и Хп клип мот лв ре пратиш и през месец юли. автуст и
септември след притлючвлне ил учебните ванлтил пответцо зв х и хн им по график, упптрдеи пт
дирекюра. след свтлвеуввне : нлоллника ил рус. Чвевлете по този трвтрни лв ос включввт |евепеннето за орглннтирлне нв пеииветтв ил училището(Списъке обра-ии ме |) тв епепввщатв учебнапопинв. Оценив тв проведеилп уиебнвтв ппвввтелив пршггнкв и пронтвалетвенлтв прпитиив ,плаввтелнв . х, Х| и хм клас дл ее постввл епеп нейното приключване п регистрирпнето и вСъщата-т дирекция ъп ИА ..МА".

им Фвиуптлтивните учебни часове. вредоетввении ррпъпвитепнв ппштовкв. може лв ве итпвлтвлт за
ивучлввне нв учебни предмети цобрлтив желвнивтв нв учениците и щиожноетите нв училището.Кагвт учеоните предмети са по ввцивввпните етвнларти тв ивипетентноет ив морските лица.
програмите ее пглвсув-т : ижмкп

4 72 Члеввпе по Флкулпти-ни учебни часове. който ще се ивучлввт . х: хллс прел учеапвта тип:: сапо предметите : ваш продължителностш.
, ФУЧ Мориц пвлуБнл исипидв , Морски техни-тост английски » 72 час-- ФУЧ корабен рулеви ,Морскитехническианглииски - 72 чвсв


