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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
УПЦ, задочна форма

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕС ПРИДОБИВАНЕНА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЪНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕНА ЧУЮ ЕЗИК

СПЕЦИАЛНОСТ: кал 5251011! „Корпбии мяшиии и мехпиизми“
ПРОФЕСИЯ: Киш 515100 ..Корнбеи пхиик"
пропъвсионшно нипнвлвнив: код 525 „Митории пре-(пии средни. кориви и

въшухопл-цпли средства“
Училицшият учебен план е разработен и. осиопии:ми и нищо. швед 1.1015 г. за
учебник плвнпве. рпмкпва програма „в" * вадиш в | 9, Държавнияобразователентидвргт
„КОС! за придобиване на квалификация по професията : код 5251001 „Кпшбии мпшини и
тех-низши“ . утвърден със Заповед иа министьра на мон Мз рд 09 мно/24.09.20] 9 година
Нлсгпяшил училищен учебен план : приег нн нотки: на Пвдвгогичсския съвет на|2.09.2022г.с протвкол Ле |! и “34, МА от ЗПУО и съгласуван с общественсът към ПГМКР: пртокол ми от |].09.2022г, приет на Мииитрскисъвптвои типпг.
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]. ГРАФИК НА УЧЕБНИЛ ПРОЦЕС
Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се оргдиизирдт в сесии.
Условията и редът за оршнизирамс ид учвбнтв занятия и провеждане ии изпити-ге се
ппрсддплт „„ заповед на дирсппрв на училищно преди имидж на учебната година.
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||. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОНЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НАСРЕДНАТА СТЕПЕН
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ин
Учюии седмици 9
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2 ЧуждезикйАиглийски език 20
3 Математика за
4 Информационнитехнологии на
5 Истрия и цивилизации 20
6 География и ииаиомика |5
7 Философия 10
х Гражданско пбрнвванис
9 Биолт ил и здрявио образование |5
по Физика и апрвнпмия |5
[ | Химия и вливане на околната среда 15

11 Общи ирофесишшлип подготовка
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Опиши. професии-л .щ пошто-пя
| Теория и. професият-

1
. | Материшюзнвиие 24

| . Техническо чертане |в
|.з Технически механика 24
| 4. Елспршехиип и слепроиика 12
| в Здпвряване
| 7 Термодимиииа
: Учебпя пр-кгищ

2.1 общопрпфссипидлииумения
2.2. Зпирявме
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|.:. Корабни еприлгмши иешизии
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|.4. Технологии ин корвборемпип
| 5. Кпрвбии лвишпли :: трешио горене
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Щ . ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОПРЕЗ 202211013 УЧЕБНА ГОДИНА
3 | Училищният учебен план е приет на заседание на педагогическиясъвет с протокол Кв! | оти:.опоп т след съгласуване с обществения съвет към училището при условията „ тто редана н т 250. а : и а от зпуо и утвърден със Заповед МЕРДа02>| 7 от 17.08.2022г аа приенане научебни планове на директора на училищт.3 1 Училищният учебен план е в снлааа приетите а Уш илас през учебната 202212023 година.които следва да завършат хн клас през учебната юга/2027 година.3 3 в училищния учебен план са спазени изнскванията и задължителнитееленеити, посочени вчл. и.МЗ от Наредба то.-4 от 30.11.2ш5 г. да учебния план.з 4 Уннлишният учебен план е рааработен а ситски-вие с интересите на учениците ивълможишите на училището,отговаря на видл образованието, на спецификитена обучениетои е утвърден та всички паралелки па учебната гад/2023 таднпл.
. 5 Учебното врене, предвиденов училнцтния учебен план в ратдел А и в ратдел Б за изучаванена съответннте учебни предмети/модулие задължително за всеки ученик в училището.3 б Чуждиит етнк. определен та научаване по обшообраеователнияучебен предмет чужд език вучилищния учебен план в първия от класовете от степента, от който :шпсчнд изучаването му, ненотите да се променя в училищнитеучебни планове ат същт паралелка в следващите класовеот степента
з 7 Училищният учебен план не ноже да определя условия и ред за завършванена етапи истепени на обратование. ие се променя по време на учебната година и се спаява стриктно.; :: Училищният учебен план се включва в Националната електронна информационнасиетеиано ч,|.250. ал 3 от зпуо като приложениекъм Списък -обрвоец МЦ.1.9 На основание чл.263. ал.; от зпуо училнщнивт учебен план да бъде публикуван наинтернет страницата на училището в срок до по дни от началото на учебната тодина оттехническия секретар .
3. но Хартнен носител на учнлищния учебен план да се съхранява а кабинета на Дирскюр, иЗДУДКопи: от учебния план да ее съхраним и в клвоъора е личните дела на учениците откласа

|У. ЗАВЪРШВАНЕ и УДОСТОВЕРЯНАНЕ нА ПРОФЕСИОНАЛНО“)ОБРАЗОВАНИЕ
4 | професионалното образование по този учебен план се придобива след:. успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет бъптарскн етик илитература:
. успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионалнаквалификация , по теория. н практика на професията ..Корабен техник“, специалност „Корабнимашини И механизми",
42. Завършеното профеенондлно обрадованне се удостоверява с диплона та аваърцтепосредно образованиеи снидтлсгш на професионалнаквалификант.4.3. Ученнцнте, успещно завършили хп клас. които не са ее явили или не са положилиуспешно някои от изпитите по т 3.1. по свое желание. получават удостоверение аа завършенвтори гимназиален етап на ередно обрллаъание.44. Учениците, успешно завършили х: клас, по свое желание, може да придобият вторастепен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория ипрактика пп специалността ,.Корлбни илшнни и механизми"от профееията „Карябен монтшр"4 5 Пържавнияг итпит та придобиване на степен на професионална квалификация сепровежда в две наети . по теория на профееията и тто практика на професията, по националнаивттитна протранл, утвърдена от министъра на обраюваиит и науката. Органилацилта ипровеждането на държавния итппт ла придобиване на професионална квалификация сеопределят с наредба на министъра на обрцоввиит и науката. л съдържанието ин , съгласно



държавния обрвтователен стандарт та придобиване на квалификация по професията.4.6. Придобитата степен на професионална нвалифниация се удостоверява сас свидетелствота професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионалнаквалификация може да полуни Европейско приложение към свидетелството та професионалнанналифииания. Формата и съдържанието на доиумеитите са определени в Наредба ме в от штот тв инфпрмаципя и документите та системата на предучилищнотои училищнотообрщованиетобн . дв. бр. бб и 23.03 2отб т.).
4.7 След завършен хп илас и успешно положени итпипя по теория и по праитииа сепридобива правоспособност. Изпипт/итпитите за придобиване на правоспособност сепровцжлп по национална итпитна програма. утвърдена от министъра на обралсванието имацката и/или нормативни акта: на други компетентни органи.Ишитни билети. тестове, клаузи, тадаии и тадания та правоспособностите по Наредба Мз в твкомпетентност на морсните лица . Републитоа България, ивдвдена от Министерсяаото натранспорта. информационните технологии и съобщенията се съгласуват с Иттт-алиителнаатенаия „Морска администрация!“ (ИА „мии. ертвнитацията и провеждането на нтлита/итпитите се определя сьглнсно наредба.издадена от министъра на обратоввнието и науката и/или нормтвии атоове на другиномттетентниортани.

Придобитата правосппсобностсе удостоверява с документ за правоспособност.Условията и редът та издаване на документа за правоспособност се определят отнаредба, итдаденв от министъра на образованието и науиата и/или с нормативни актове.итдваени отдрути шиити-ти сртани.

У. пояснитшни БШЕЖКИ
5 т всинни обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план утвърден отМинистъра на обраюваиисш и науката све заповед РД 09 але/24.09.2019 година и са асила5.2 Училищният учебен план с в сила за приетите ! В-ми клас при учебни] 2022/"2023г. .койтследва да завърши [ прогимназиаленетап през учвбмцп 2024/2025 г.
53 Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и унилиатнопопбрвюваиие. Закона тв професионалното обратование и обучение. Наредба лв 4 от 2от5 г таучебния план. рамкова програма „в" , вариантвт и Държнния обраловатеттетт стандарт [Достта ттридобиване на квалификация по професията „Корябеи техник“.
5.4 Учебните насове. предоставени аа ртлтаирена професионална подготвил, се рцпределят вучилищния учебен план за изунааане на учебни предмети/модули, които раввиват иусъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичнатапрофесионална подготовка в съответствие с интересите и ииднаидувлните възможности ттв

5 5 в унебните насове та равтнирена професионалнаподготовка може да се включат за изучаванеунебни предмети/модули : унебно съдържаниенеобхпдимп за придобиване на правоспособност.
5 а Унебните часове, предоставени за ршширеня професионална подготвил може да сеитполтват и за усвояване на реаутпати от ученето от дос за придобиване на квалификация попрофесия е по-нисия степен на професионална квалификация в съответствие (: интересите научениците и : вщможншт на училището.
5.7 Унебиите часове. предоставени :та рвтатирена подтотовп. се разпределят в училищния учебенплан та изучаване на унебни предмети от обшообразомтслит подтотовка в зависимост иинтересите на учениците и възможноститена училището.



5.в Првкгичккшо обучение в х клио може да ее лровеждл в реалнв рлботнл оредв във фирмите.вртнвори нл професионални Гимнщиц при осигурени уеловии съглкио Държавнииобразователен стендврт на придобиване нн Квалификация по профссиш. Преди прапичвскатобунелне всеии учеиии преминава обучение ло „Основна подтювкя по мореив бщопвсиоп“(съгласно Конвендии бтсщ което се удостоверява си свидетелство издадено от и». „ммУнениците от х илве, специялноот„корвбни мшиии и механизми“, обучпвани в звдочил формаил обучение, заплащат лично иепбхолимпто медицинско свидтпии, самостоятелно избиротместото, ивоето дв преиинвт иурс „Основни лошотовии ло морска бтппсиосН“ (еътлвеноКонвенция :тсш) и поемвт всички ршхпди ло него.
5 ч Част от обучението по првитина може да се извършва на тренажор, по одобрени от ИА "МА"
лротрвив.
5. ми Производствена“ првитиив . ллвщелнв се провеждав учебно-прпизводшени бизи, учебнипвботилници или Фирми и учреждения ог тттнил огрвоьл и по унвбнв прогрвмн и трвфии.утвърдени т дирепора нв училището в тввисимоет от конкретните условни и шмоииоетите иза организиране. Учебнт лротрвми и трвфит 31 лровеждиие ни ллвввтелнпв припиив випФирми . лиртиьори нв училището се еътлвеувот с рьююшлт: ш ириите Учецишпелровежш едноещполиоттшфщшййЩ ” танци. :.лридобиввие нишиити-шити „Свети Никола“ не иоои птюриоп- за плввлтелнииети нл учениците и щочно форма но обучение ( Решение ни пс При необиодимоетт твориосг нв учениил е да придобие лливотелеи опит :в свои сметив . По време но ирлитиивтв.учениците водит дневнни за ппдгтвквтв еи. При приключват в. пришили , иапипнът нвиервбо вписва в дневниив нвчеотвенв оценка за нивото на тмпттнт на учениците.Формт ил дневника се изтегли от ил соли ни Изимтиителщ птичия „Морскошипипрдция“,в отленлтвиието ня ивртиен носител. воденото и съхранението му е лично опоиорноет нвучениците.
5 1 | при лровеждвие ил Прпизводпмщ пратика * лливтлни ии учениците се оформя апеикл.като се итлолтввт индивидувлии и групови припичвокишини. за диищоетициронестепени нвусвоиввне ии оснпвми ппикгия. фдкти и лридобитикоипттосги .Крлинвтв годишни оценио сеФормира нв бит ни лонвзвинте знинив и уиении. Определения-г еве заповед нд диреиторнръководител лв Производствена прлитиив - ллвитлнв проверим прот-тесните умения ноучениците , изготви лдклдд за лроведендт. произвпдгпенв лрлпиил-ллщтелш до диретрп ивпиевв оценките . иневииил нв илосл.


