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||. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ и ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НАСРЕДНАТА СТЕПЕН
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Ротширеиа професионална . » . .. „ - . . то „палтото-нв
7 .общо та рвтдеп 5 78 т 73 на т ш баОбщоп радва на рвтдел :; на им на 64 915 на от

|" . ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА
3.1 Училищният унебен план е приет на заседание на пелдгогичсския съвет с протокол ити 09.2022 т- спедсвтласуванс : обществения съвет към училищетопри услпвит и по редана на 359. ал. 2 и 3 от зпУо н утвърдеи със Заповед Уорд-0247 от мито:: гта приемане научебни планове на Директори на училишт3.2 Училищният учвбен план е в сила за приетите в Уш клас прщ унебнвта20! 9/1020 година.като следва да таавршат хп клас прет учебната шута тодина.3 3 в училищниа учебен план са спазени изискванията и задаттжителните елементи. посочени вчлм. ал.] от Наредба ми от т.! |.2015 г. да учебния план.
Иьпможноститв на училището. отговаря на вида обравоваинето. на спецификитена обучениетои с ушърдеи да всички паралелки та учебната 2022002: година.3 5 Учсбиото време. предвидено в училищннаучебен план в раддел А и в раадсп :; та изучаванена съответните учебни предмети/модулие задължителноза всеки ученик а училището.3.6 Чуждип език. определен за изучаване по общообршоателиия учебен предмет чуитд евнк в

степени на образование. не се променя по време на учебната тодина и се спазва сгритптто.за Училищният унебен план се включва в Националната електронна информационна сис-тенапо чл.250, ал.3 от зпуо като приложение към Списък обратецл-вт.3 0 На основанис наш. ал.3 от зпуо училищният учебен план да бъде публикуван наинтернет страницата на училището в српк до по дни от началото на учебната година от

класа

|У. ЗАВЪРШВАНЕ и УДОСТОВЕРЯЕАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТОовгдзовднивм Професионалното обраооввние по този учебен план се придобиваслед:. успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български етик илитература,
. успешно положен дьржавен итпит за придобиване на трета степен на професионалнаиаапификация , по теория и практики на професията ..Корабеи техник“, специалност „Корабнимашини и механизми".и Завършенио професионално обрааование се удостоверява с диплома та завършено4.3. Учениците. успешно завършили хп клас. които не са се явили или не са положилиуспешно някои от изпити-п по т. в.п. по свое желание, получават удостоверение за завършенатори тиннааиатон етап на средно образование.4 4 Уненицнте. успешно тавьршилн х! клас. по свое желание. може да придибилт вторастепен на професионална квалификация след успешно положен държавен напит по теория ипратика пп специалност-та „Корабни машини и механизми"от професията ..Корвбен мпнтьор”.



провежда а две части . по теория на професинта и по практика на лрофесилта, по националнантпитна програма. утвърдена от министъра на образованието и науката. Ортиизапипв ипровеждането на държавния иапнт за придобиване на професионални квалификация ее

тобн.дв.5р.6оог23.оз.2отвг.).
47. След завършен хп штас и успешно положени изпити по теория и по практика сепридобива припоспоспбмпст. Изпитът/изпитите за придобиване на правоспособност сепримждш по национална нзпнтна програма, утвърдена ог мииитра на сврапованиею инауката и/или нормативни актове на други кпмпттии органи,Изпитпн билети, тестово. казуси, задачи и тапанин за правоспособновгите на Наредба М: 6 закоипггснтност на морските лица в Република Бълтариа, младеж! от Министерството натранспорта, информационните технологии и съобщенията се съгласуват с Иапълнителнаагенциа „Морска администрппиц“ (ин „ми4.8. Органиааципта и провеиотането на изпита/изпитите сс опрелепа съгласно наредба.

У. ПОЯСНИТШНИ БЕЛЕЖКИ
5 : Всинии обяснителни белвжки, съдържнщи се а приложенин уаеоен ппин утвърден отМиниегьрана образованието и наукаташ заповедРд 09 -24:п/24.о9.20| 9 година и са в сила.5.2 Училищният учвбен план е в сила за приетите в ами клас през учебит 2019/2020г.,котследва да завършат 1 прогимнааиалснтп през учвбнвп 10: топ г.5 3 Унебннлт план е разработен на основание на Закона за предучилищитп и уннпишнотаобразование. Закона аа професионалното образование и обучение, Наредба м.: 4 ттг 2015 г заунеаиил план. рамкова програма .. " „ вариантвю и дьржапния образователен тплврт ЩОС)тн прилооиванс на кванификдция по професията „Корабен техника5 4 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подгвтовкд. се разпределят аучилищния учебен план аа изучават: на учебни предмети/модули, които рцвиват и

квалификация по професилтв. Когато учебнитс предмети са по националните стандарти закомпетентностна морските липа. програмите ое съгласуватс иммж.



учениците и с възможноститена училището.
5.7 Учебните иаеове, предоставениза разширена подготовка, ее разпредели а училишниаучебен
интересите на учениците и вазможноетите на училището.
5 х Практинееното обучение в Х клас може да ее провежда в реална работна среда вън фирмите

обучение вееки ученик преминава обучеиие по „Основна података по морска безопасност”тситлаено Конвенция зтсм, което се удптверявв със свидетелство издадено от ИА „мн .
Унениците от х клас. специалност „Корабни машини и мшиизми“ обучавани в задочна формана обучение. заплашат линно необходимото медицинеко свидетелство, еаноечоиепио добиратместата. където да преминат курс „Основна подаотовка по морско бешппсност“ (евгпаеноКонвенция зтсш) и поемат веичкн рпходи по него.

5. | и Производственатапрактнка - плавателна се провежда . учебно-проюводствеии бази. учебниработилници ипн фирми и учреждения от съоттиия етрапа/1 и по учебна протрама и график.

придобиване на правоспособноетпгмкр „Свети Никола“ не носи отговорност за паааатааниаетаж на учениците в задочна Форма на обучение ( Решение на пе.... При необходимостотговорноетна ученика е да придобие плавателен етаж за своя сметка . По време на практикатаучениците водит дневник за подготовкатаси. При приклюнвапетона практиката , капитанътнакораба вписва в дневника качествена оценка за нивото нв комптнтностт на учениците.Формата на дневннка се изтегли от на сайта на Изпълнителнаатеицин ,.Мпрска администрация““.а отпечатвянт на хартиен носител. воденото и съхрднеиит му е лична отговорооет на

усвояване на основни лена-тиа, факти и придобити компетентен. коани-та тодишиа оценка ееформирд на базата на показаните знания и уменна. Определениат еве заповед на директорароковалитгл по Производствена практика , плавателна проверава пракплчееките Умения научениците . изпива доклад за прецедент производствени практика-плащал до директора ивписва оценките в дневника на клип.


