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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
УП] Б

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕС ПРИДОБИЕАНЕНА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

с РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА чУЖД Шик

спшишност: колшиш .,Кпрнбии иншиии и мсцпизми“
ПРОФЕСИЯ: код 515100 „Кир-бея техник“

пгоовсионмшо НАПРАВЛЕНИЕ: кпд 515 „Мощни пре-шии среден-. кир-Би и

въздухоплдмщпврат“
Училищният учебен план е р.прабтен и. вени.-пие чл.!4ш Ндрвлбнмладият г. за
учебните ппмаве. рамкови програма „в" , вариант ва. Държавнияобршщпелеи паши
(1100 за придобиввие на квалификация по професията: кол 5251оп ..коибпи мцшиии и

инхииихми“ . угвърдвн със Заповед ип министъра на мон кв РД 09 .5 1з7юв.о9.2оп година.
им. със Заповед ня минитра на монш РД 09 -2441/14.09.2018годиип.
Настоящият училищен учебен план е приег на заседание на Пспятгичсския пъп на
12.09.2022г.с протокол Ке ! | и чл.“, вид от ЗПУО и съглвсупаи с обществен съш кьм ПГМКР
с притока."! ми от 13.09.2022г. приет на Министерски съвпимунитет.

Бурни. т: юдинд



|. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯПРОЦЕС

У"!у !Х. Х. Х| и ХП клас 1ерпк- |! учебни сгдмипи
У|||и |Х шип: " срок- Шучцбии седмици
х кино и срок . 21 учебни еьдинци.

и които 3 седмици
:. противници: прнкгикп

х1 или 11 срок - 20 учебни седмици.
от кпиш : седмици
„ пратили-еи: нрдкгик.ХП кл.: " срок - 14 учебни седмици.
от коити ] админ"
зи производи практики

умен срок Нячпло Кр.-й
1 учебен срок 15.09.1022г. 31.011023г.
11 учебен срок опашати. 30.05.2013".

Ваканции идчннц Кряй
Есенни шпиони 01 .11.2022г.
кодедц. и.п.:опг. шопинг.
Митро-(нд идиот. емисии
Пронин. опиши плати

Седми-1110 рязписвиие

1чяс 08:00 - 08:45
2 чи 08:50 * 09:35

5 : 00:50 между-шие
5 - 0 45 „щи-оно: нн: 09:40 -10:15 10.2551 30 масички:Аш 10:30-11115 11 5-1 ззмецдучкие

5ш 11:35 » 12:20 0-1 25мишки.
и иде 11:25 -13:10 13:10 - 13:15 между-пси:
7чм: 1 15414:00 -1 05 мпщучкие
в чи 1 40:50 -14:55мщнпиь
9 чи: 14:55 - 15:35

викинциш Съглпип утвърдения от мииитра и. оброцоцнит и и.пукяп “коикреппп„юн. годин. грпфик



11. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ и ЧАСонЕТЕ по КЛАСОВЕ и ЕТАПИ НА
СРЕДНАТА СТЕПЕН

1

гимипиями
пии

М кл.:
Видове лошото-и.,учееии

предмт/мпдули чи
Учебни седмици за

: 1- а * . ,
Рщел А -1щълж|пи|ии учеоии
чпюве

овщоовризоцили.
1 мито-и.
1 Български пик и лииеооиури 144
2 ч жд език , Аиглипсии пик 432
3 ч жд пик , Руски език
4. Мочеилтииа 108
5. Имформшиппнитехнологии 36
в История и цивипипшии 72
7 Гвогрпфия и иконсмика 36
8 Философия 36
9 Гражданско образование
10. Биология и здравнооорщопиие 54
11. Физика и логроиомии 54

Хииии и оишцие ии оиолиш „11. среда
Музип - Техническочешме (: |!13. реши пс пр-л м.- 2/050112 г.)
Изобрщюепно изкуггш -
Техническо чертане (с рсшмд 11

14. пс пр-л ми 2/0640112 г.)
15. Физическо шишние и спорт 72

оьщи професиоицли-
и. подготвят
1. Чужд елии на професията „

адроеоелооии и беиолиоии
:. условия ил труд
3. Предпришдчество 36
4. Икономика

Общо :: рдзпел А 1152



спацишнопшиш когмвии ммпинии мпхмшзмимгидитм- тгЕтА спиш с машин-шо изучиш! НА
чуждшик

Учебни предмети/пипам :. профиивидлип
пишат-к-

|
тимин-ми
т..

ум.... сим-пи
2

в...... в . видни-щи учебии ......
ш. тр..."... пмкиаими.ю.ш.-.....

Теори- и. пМк-т
| | Мацерин/южни:
| : т...»..еоко игри...
| ] т......щк. м...».ик.
| 4 Винипхиихд
|.5 Енепрпиик-
| в Звцрявди:
|.7 Тьрмпдинамикп
: ум... „р.п....
2.| Общопрпфесивидлииумни:
1 2 3.11». .м.
ш. с.ш."...птици....магат-п
| т...... „. птици

| |. Упройпю и: при.
| : Карибии с.ш.-г...... цех-ниши
| : Корябниситни и ):троистц
| 4 има...... ... кпрабореиокп
|.5. щ.д.... д-иптппи с нирешистр....
|.ь. Кариби». мр»... мили и турбини

и Елнгрооби-Еждщ .. комби
| :. Атмптшия ..щаб-

Баси-дива при кар-бит рнбоги. сигурност.
| 9 безппкит .. коибоплшит и р...-.... ..

мирски-ц чили
: п р...-..... .. професии"
и. уши. приетия
: | | Общини: и р:...ш .. корабни идшими ».

жилищни
: | 1 Изпит-м инлпиптеписптрсшип горен:



2 г.в. тавателиа
2.2. Прат-плавен. ттрвиеин. » лл тепи-
У. гаащирен. професии-ли-пплгипщп
ут. пещирен. подготовка

оотла а. рвтатл 5
Шщап рими: А* рщел 5 1152

раздел в . фжулпти-ии учен.... „са-е ш
УЦ. политици. палта-п !“

Бшпрски език и лттуш 72
и.теиатии. 72

допълннгетн. лошото-н.
общо за раташнерщелверщитв 1296

ш . ОРГАНИЗАЦИИ НА овучЕниЕто ПРЕЗ 2022/2023 УЧЕБНА години.
з.! Училищният учебен план е приет на ааседанис на пелдтгическия еъвегс проюкопМз! | от
|2.09.2о22 г. след съгласуване : обществения съвег към училището при условитгга и по реда
на чл 269, и 2 и 3 от ЗПУО и утвърдвм със Заповед КЕРД-ПЪП ит 14.09.2022г33приемане на
учебни ттланове на директора на училището.
3.2 Училищният учебен план е в сила за приетите в Уш илас през учебната 201212023 година.
които следва да завършат хм клас при учвбияп 2026/2027 тоднна.
3.3 в училищнин учебен план еа спазени изискванията и задължителнитеелементи, пошчсии в
нл.|4. ал 3 от Наредба ”24 от 3011101: г. за учебния план.
3.4 Училищният учебен план е разработен в съответет-вие е интересите на учениците и
вътиожностите на училището,отговаря на вида обратованието. иа спецификите на обучението
и е утвърден за всички паралелии за учебната 102211023 година.
1.5 Учебното време. предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел в за изучаване
на съответните учебни предмети/модулие задъттжителнои всеки ученик в училището.
3 б Чуждият етии, определен та изучаване на общообратователиил учебен предиетчужд език а
училищнил учебен план в първит от иласоисте от степента, от които започва изучаването му, не
може да се промени в училищнитеучебни планове и! същата паралел кн в следващите класове
ктг степента.
3.7 Училищният учебен план ие може да определя условия и ред за завършване на етапи и
степени на образование, не се промени по време на учебната година и се слива стриктно.
3.0 вслиа учебнаседмица . освен задължи-еднин учебни часове, се включва н по един учебен
час на учебния предмет „Физическо ванпитеиие и спорт" на основание чл.92, влл от зпуо,
които се използва за организиране и провеждане на спортни дейност на открито, съгласно
на го. ат.5 от зсоомуп. чл.2|. Ал.! от Закона за физическото възпитание и спорта; решение
на не им 0 от 30.06.2022 г., клип следва: волейбол, съгласнонаш. ал.! от зпуо.
Продължителност на обучение е един учебен час или в блои от два учебни часа.
3.9 в съответствиесъс аапбеед на РД 09-619/3 1101000 г. Ученицитет Уш клас научаеат в
часа на иласа вдп съгласно дейпващвгв учебна програмаза Уш клас , 4 часа годишно,
3.10 Съгласно чл.5,ал.1,ал.2 и алз от Наредба за условната и реда за ршкриваив и осигуряване
дейносггв на курсовете по начална и/или специална военна подттвкд във всишите училища и
за подготовката на учениците пт среднитеучипишкопо е приета с пмс ме:: от 22.02.2013 г.
н е в сила от 01.03.2013 г.и в съответствие е писмо ЛеМами/09.07.2015 г на рио на мон, бургас, учениците от девети и десети клас в средните учнлнпта преминаватзадължителна
подготовка по чл.5б, ал.1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България в



рамките на 5 унсбнн масаоа девети клас и 5 учббии часа за десети клас от определенитечасовена класа ортанизанионнатаформа за провеждане на чшшс по ал.| с класиоурочна3 | | Училищният учебен план се включва в Националната елеторониаинформационнасистемапо чл 250. пл.] от зпуо като приложение към Списък образеним.3 |; На основание чл.263. ал.3 от зпуо училищниат унебен план да бъде публикуван наинтернет страннпвта на училището а срок до на дни от началото на учебнапа тоднна оттскнииескня секретар.
313 Хартиеи носител на училищния учебен план да се съхранява в кабинета на директор, издУд.Копие от учебния план да се съхранява и в класъвра : личните дола на учениците откласа.

пи. ЗАВЪРШВАНЕ и УДОСТОВЕРИВАНЕ нн профвсионшнотоОБРАЗОВАНИЕ
4.1 Професионалнотообреооааиис по този учебен план се придобивасле
ушешио положен държавен зрелостен изпит по унебния предмет бълтарскиезик и литература;успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионалнаквалификация - по теория и практика на професията "Корабен техник- по специалността”Кпрдбии машини и мсяанизми.
4.2 Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено среднообразование и свидетелствода професионалнаквалификация.
4 ; Учениците. успешно завършили хп клас, които не сасе явили или не са положили успешнонякои от изпитите по т. 3.1 , по свое желание, получават удостоверение за завършен вторигимназиален етап на срсдно образование.
4 4 Държпвнип изпит за придобиване на степен на професионалнаквалификация се провежда вдве части - по теория на професията и по практика на професията по национшна изпитнапро: рама, утвърденаот министъра на обралованието и науката. останизацнята и провежданетона държавния изпит за придобиванена професионалнаквалификация се опредепит с наредба наминистъра на образпваиит и науката, а съдържанието им - съгласно държавнияобразователен стандарт за придобиванена квалификация по професията.4 5 Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидтлпво запрофесионална квалификация. По свое желание придобилиат степен на професионалнаквалификация може да получи Европепско приложение към свидетелството за професионалнакаатнфнкацня. Формата и съдържанит на документите са определени в Нлредбя на в от 20| ог за информацията и документите за системата на предучилищнотои училищнотообрадование(обн.. дв, бр. бб „23.08.2015 и).
4.6 След завършен хп клас и успешно наложен изпит по теория на професит и по практикана професията се придобива правоспособност по ръчно елепрадътово заваряване (рада),степен на правоспособност: заварчик на ъглови шевове. модули на обуиенисЕ] и 132.4.7 Ортанизанията и провеждането на изпита/изпитите за придобиване на правоспособност сеопределя съгласно наредба. издадена от миинсгъра на образованието и науката н/илинормативни актове на други компетентни органи.

Придобити: правоспособност се удостоверява :: документ за правоспособностксвидетслство за правоспособностили друг документ).
Условията и редът за издаване на документа 31 правоспособност се определят отнаредба. издадена от министъра на обрадоваиието и науката и/или с нормативни актове.издадени от други компетктнн органи.

У, пояснитвлни БЕЛЕЖКИ
5.| Всички обасннтелни бележкисъдъриаши се а приложения учебен план утвърден отМинистъра на обравоааиието и науката със ипоиШеРД09-4283/300820 | 7т.са в сила.



5.1 Училищннттучебен план е в сила за приетите а в-нн кпас през учебната 202Ш023г. коитоследва па завърптат | прогимназиален етап прсз учебнвта шиити
53 сътпесно член 92 вп.| и ап.2 от зпуо. член |4,ал.6 от Наредби им от зо.| |.2015г. естка
учебна седмина извън чаеовете. опредепени а рамковите учебни планове по чл. и, ал 1.включва и по един учебен час на тствсв. които се използва за последователноразвитие на класа,за патриотично възпитание и за нзтраитдане на граждански компетентности, включително чрезученическото самоуправление.
5 4 в този час се изучават и правилата за или - 4 учебни часа. съгласно действащата учебна
протранв
5.5 учебнитт план е разработен на основание на Закона за предучилищно и училищнотообразование. Закона за професионалното образование к обучение. Наредба Не 4 от 20|5 г. заучебнит план. рамкова програма „в" , вариант ва и Държдвнил образователен тнлдртшоота придобиване на квалификации тто професиите „корабентехник"
5.6 Изучааанивтпърви чужд език продължава в хт и хп като като чужд език по професинта.
5 7 учебните часове. предоставени за разширена професионална подготовка, се ратпрепепттт вучилищнна учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които рвавиват и
усъвършенстват отделни компетентности от общата отрасловата н/ипн специфичнатапрофесионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности научениците и с възможностите на училището в съответствие : дос за придобиване накааттифиивпип по профеенттв Кот-вто учебните предмети са по националните стандарти закомпотентноот нв морските лиша. програмитеее съгласуват е ижми".
5.1; в учебните часове за разширена професионалнапоптотовка може да се включат за изучаванеучебни предмети/модулис учебно съдържание необходимо за придобиванена правоспособност.
5 9 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготвил може да сеизползавт и за усвояване на резупгати от ученето оп дос за придобиване на квалификация попрофесии с пописка степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на
учспипите и с вътиожноетнте на училищт.
5.10 Учебните часове. предоставени за рщширенв подготовка се разпределят в училищнияучебен ттлан за изучаване на учебни предмети от общообразовхтепнагаподготовка в пависимоетот интересите на учениците и възможноститена училището.
5.| 1 Практическото обучение в х клас може да се провежда в реална работна среда във фирми:»партнвори на професионалната гимназии при осигурени уеповиа съгласно държавнияобршовлклен стандарт за придобиване на квшификдиия по професиип. Преди практическотообучение всеки ученик преминава обучение по „Основна лошотовка по морска бтпкност"(съгласно Конвенция БТСЩ), като се удостоверявасъс свидетелствоизлшив от ИА „МА
542 Част от обучението по практика се извършва на тренажор. по одобрена от ИА
програма.

.МАт.

5.|з Произвоаегвенатв практика . плавателна сс промила по учебна протрамв и трафик.
утвърдена от директора на училището в зависимостот конкретнще условия и възможности“ иза организиране. Учебната програма и трафикът за провеждане на плавателни-а пратонкв въвфирми . патиьири на училището се съгласуватс ръководителитена фирмите.
5.м Учебната плавателна практика и производственото практика, плавателна в Х. Х] и хм классе организират в свответетвне с Наредба м.: 6 за компетентност на морскик лица в РепубликаБългария. Когато по време на учебната тодииа има възможност по се оситурн кораб и да сепроведе плаввпепиа практика, задължение на съответното училище е пропуснатото учебно
съдържание по се прегрупира и препопаде на учениците. часовете по учебната плавателна



пратика и пронаапдшеиата практика „ ппааателна за учениците от х, х! и хн илас мат да ее
преаежддт и през месец юли. август и сптмври след приипюнаане па унебпите аапдтии
сънгшно зи х и Х! кит: по график. ушърден от лнретрп, след въглдсуцие : началника иаруо. Чвспт по този гряфик да се аипюнаат а сведението за ортапиаирапе на дейността на
уннлитдею (Списък , обраец ме |) за следващата учебни години. Оценка за проаедепата
учебиптл ппдаптепиа практика и производителите првкгикд - шишеппа а х. х: и хм ппас да се
поет-да. след нейното приключение и ретиетрирапете и а сит-шиш дирекции пп ИА „мм
5.|5 Факуптшивнип учебни часове, предоставени за допълнителна псдтопош, може да се
използпвт за изучаване на учебни предмети съобрази желянилп па учениците и вщможиоггитс
на училището Когато учебните предмети са по папиолпппите спмдврти за иоипетеитнсст иа
морските пипа. програмитесе сътпдеуаат е иа “мм
5.|6 Чдссаете па Факулптивии учебни часоае, койт ще се ипунпаат . ин клас през учебната
хоп/2023 са по предметите ФУЧ Български език и питература 72 часа ( 1 чш седмично) и ФУЧ
Математикд 71 чин ( 2 часа седиичип), :: общ продължителност 144 часа.


