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ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕС ПРИДОБИВАНЕНАТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯБЕЗ инТЕНзивно и БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕНА ЧУЖД ЕЗИК

СПЕЦИАЛНОСТ: код 5251401 „Карабас-троен"
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въщюпляцщи средни“
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на чл. 269, ал. 2 и 3 от ЗПУО и утвърден със Залаучебни планове на Дирекгора на училищно3.2 Училищният учебен „ми : в сила за приетите . им или::



39 Нв оеповвиие чл,261, ш.: пт зпуо училищнилт учебен плвн дв бъде публикуван на
интернет подиитлвтв нв училището в срок до на дни от началото ил учеоилто година от
тетпиноснии секретар.а го Хартиен носител но уиилишнии унеоеи план да се съхранлва о нооииета ив днрежтоп. и
ЗЛУдКппие от унебнил пллн дл се съхранява и в класьорв с личните делл на учениците от
ниоса

- успешно положен дьржавен зрелостен изпит по учебиил предмет Бългврски език и
литература;
- успешно положен държавен итпит тв придобиване ил цтетв степен на професионална
квалификации е по теории и пратка нв професиитв „Кордбостротлен техник“. спшиалнтп
..Корвбостроене".

4.3 Учениците. успешно алвършили хп клас, които ие са се явили или не са положили успешно
птнои от изпитите по т. 3 |. по свое желапие. получввлт удостоверение за Завършен втори
т-иинвтиолеиетттп на средно пбрвюввнив.4 4 Учениците. успешно тавьршипих: клас, по свое желлиие, може ли придобити второ степен
нл професиснллпаколлификвпии след успешно положен дьржавен изпит по теории и првпт
по специалност ..Кордбпстровис" от професия-п: „Корабоаротлеи техник:

4 6 Придоотвто степен на професивмвлив иволифшпид се улптверлва със свидетелство те
професионллпл ивллифнклпил. По свое желвние придпбилият степен на професипнвлна

: 7 След тввьршсн хп клас и успешно положени изпити по теория и по пратил сс придобиванравасппсобноа. Итпнпт/итпитите за придобиване но правоспособност се провеждлт пп



други компетентни пртии.
У. пояснитнлни БЕЛЕЖКИ

5.| Всички обяснителни бележки, съдържащи се а приложениа учебен план утвърден от
Министъра на обратованиатои науката със заповед рд 09 нюз/и.т.н): 9 година и са в сила.: Училищният учебен план е в сила за приетите а в-ни клас през учебната хот/тт. коитоследва да завърнтат : прогимназиаленти през учебната гот/2022 г5.3 Учебният план е разработен на основание на закона за предучилищното и училищното
образование. Закона за професионалист образование и обучение Наредба на 4 от ген г за
учебник план, рамкова програма „в“ е вариант в 19 и държавниа образователен спнддрт (дош
за придобиване на квалификация по професиита „Корабостронтслентехник“.5.4 Учебните часова. предоставени за рцширени професионплнв подготовка. се равпределтг а
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и

квалификация по професията. Когато учебните предмети са по мниионилнт стандарти за
компетентностна морските лина. програмите се съглосуватс иммм5.5 в учебните часове за разширена професионалнаподготовка може да се включат за изучаване
учсбии пропит/модули с учебно съдържание необходимо за придобиванена правоспособност.во Учебните чинове, предоставени за оващирена професионална подготовка може да сепрофесия с по-ниска степен на професионална квалификациа в съответни: с интересите на
учснините и с възможноститена училището.5.7 Учебните часове, предоставени зи разширена подготовка. се ратпредедат в училищнин учебен
план за изучаване на учебни предмети от общообраеовпелпвта подготовка в зависимост от
интересите на учениците и вътиожиоститена училището.5.8 Учебната практика и учебната производствена пратетика се провеждат в учебно»
производствени бати, учебни работилници или фирми и учреждения ( със сключен
индивидуален или групов договпр) от съответния отрасъл и по учебна прот-рама и график.
утвърдена от директора на училището в зависимостот нонкрегнитеусловив и втвможносгите и
за органитиране. Учебната програма и !рдфикът за провеждане на Учебната производствена
практика във фирми » партньори на училището се съгласуват с ръководителите на фириите.


