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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

УНК, задочна форма
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕс ПРИДОБИЕАНЕНА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНзивНО и БЕЗ РАЗШИРЕНО изУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

спшишност; код 5251401„Корябос1роеие”
професия: кад 525140 „Кордбосгроипми техник“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: кал 525 „Моторни прашни прелет, хор-би и

въздухаплдвятели средни“
Училищният учебен план : разработи На основание чл.!4т Наредба пра/зо 1 1105 г. за
учебнте планове, рамкпвв прптамд „в" > иврит в 19, Държавния пбрповаипвм тммрг
(1100 за придобиване на ивипифиивпии по професии: кол 525100| „Кпрабни мншими и
мехаиитиич , утвърден със Заповед на министъра на мон м.» РД 09 тоз/24.09.2019година.
Настпящият училищен учебен план е приет на заседание ии Пепцгогическия ми на
|2.0Ч1О22гс приют м- 1 | и чл.?А,им от зпуо и съгласуван : общи-тип съш към пгмкг
: протокол и 13.09 2022г. при:: на Министерски съвет Каботюноши

Бурпщ хип Юлии



1. ГРАФИК НА УЧЕБния ПРОЦЕС
Учвбните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в сесии.
Услпвияга и редът за организиране на учебните линии и промжшие ии ишититс се

опредвлят си заповед на дирстрв на училищата црсди началото на учебната години.

И". |х. Х. Х! и хп км:
УШ и [Х клас

!срок- 4 учебни седмици
и срок- 5 учебни седмици

х или и срок- 5 учсаци седмици.
от които 1 седмици
и производствени прпткд

хп и.тис " срок . 5 учебни седмици.
от които 1 седмици
и цроцтицдшсц. приписа-

хн или хпсроьвучюци седмици.
от които : пдмипи
п производи-ск-практик-

Учебен срок Начини Купи
|уче6еи срок шиити,-. плътни
" учебен срок 06.02.2023т. 30.06.2023г.

никииции иди-ли Крия
Ессиид нямат.-. и .ндлпц
Коледи: идиот, опити
Междусрачия м.оиопт. п5.о:.1п23г.
Продпип оамлопт. шопинг.

ВАКАНЦИИ: Съглясио утвърдения от мицитр. ц. ьаршмципо и науката и
конкретни"учебни гадини грнфик



||. РАЗПРЕДШЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА
СРЕДНАТА СТЕПЕН

| гимипицеи
Видо-е понтонни, учебни "“"

и. предмет Клиши
У!"

Учебни аедмицн 9
: , : „.:. » -

, за:-„„ т
Раздел А - пплжитипш учвбии чпюве

! Общапбразмителпа подготовка
1 Български език и лигерагура до
2 Чужд език > Английски взик 20
3 Математика 30
4 Информационнитехнологии т
5 Ипории и цивилизации 10
6 География и икономика |5
7 Философия ю
х Грдждянскп образование
9 Биология и здравно обралоалние 15
10 Физика и астрономия 15

, !
Химия и опции: на околна“ |5среда

[[ Обща професионалнаподготовка

] Здравословнии Безопндни
услпвия на труд
Предприема-гето 10

; Иионоииии
Общо :. рцдел А по

! тии-зимен тнВидове нодтоани,учебни„ „идиш Клип-е
УЦ!

Ршц :; - ихбириии учебни чпсоц

| Теория ни професията
| 1. Магерншшншие 24
М 2. Твхничсскпчертане !!



1.3. Техничеспиепииц 14

И Електротехиикл пиелекгроликд
|.6. Завпрцвние

: Учебни-лиши
2... Общопрофесиоимииумсиии
2.2. ЗлшрлмиеитТюрин :. профееищ

Устройство иа карай:
Кердвшроигепиоиерпие

1.3. Конструкция ю кдрдбиил трпус
, 4 Технология ил корпбоггроенсю и

* "

иорлборемрип
1.5. кдрдвии ситни и уетррислвл
1.6. Теория ш идрдбл
: 7. Електсюбивежддмс на кораба
1.8 Атмптизщия и. коиба
: Приел-ниеи. профилн-

2.1. Учебн- прилики
2.1.1. Пошецивлносгп
: . прдилмщепеип пити

Общо :. ршеп !; 78
Общо :. рппеп м рцдел :; ш

Ш . ОРГАНИЗАЦИЯ нА ОБУЧЕНИЕТОПРЕЗ пп:/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

1.1 Училищният учебеи плди е приет на ппеедлпие ил пслвтгичвския еьш с лрлюкол К:! | пт
|2.09.2оп г. след еъглпеумпе : свидетели съвет към училищею при уелодит и по ред
на чл 269. ал. 2 и : пт зпуо и утвърден със ЗаповедХардин-1 7и 14.09.2022г пп приемане на
учебни плпподе ид Дирстрп пп уиилищт.
3.2 Училищният уиеаеи план е в сили и принт в чт или през уловишти./2023 тдилд.
коити следи дд завършат хп име през уиеблш кон/2027 юдиня.
3.1 в училищнияучебен ллпп свспвземи изисквдиит и щължиплит елементи, посочени в
чп.|4. ал 3 пт НаредбиМШЗП 11.2015 г за уч=биих или".
3.4 Училищният учебен пили е рдзрдботеп . сьотвегшие : итреситс ил учениците и
иьлмпжиоетиге на училището,втговаря нв вида образощнит. нд спецификите пи вбучекист
и е утвърдси и всички пдрдлепии за учебни шиш: годиил.
3 5 Уч=бнопо време, предвидепд в училищиил учебен плпи : рщдел А и : рдздеп Б за изучаване
„и съиъпнип уиебии предмети/модулие зддьлжилелиа „ лееки уиеиик ! уиилищею.
3.6 Чуждият пик. определен за изучпане по общмбршшелиил уиебеи предна чужд език !
училищния учвбен ллпи . първия г/г клпшше от акцента.и които плочи изучиш-пп му, не
може да се лрдиеил в училищлиле упебии ппеиеве за въщш пцрвлелка „ еледващипе кллеопе



от степента.
1 7 Училищни“ унебен план ие моите даопределл условия и ред зааввърцтванеиа етапи и
степени на образование, не се промени по време тта учебната тодина и се спазва стриктно.ш Училищният учебен план се включва в Националната електронна информациоинвсистема
по ил 250, ал.! ат зпуо като приложениекъм Списък -обрюви мол.
3.9 На основание наш. ал.3 от зпуо училищният учебен план да бъде публикуван на
интернет страницата на училището в срок до 10 дни пт климата на учебната година от
тскнинесиии секретар.
в.по Хартмен носител на училищнна учебен план да се съхрвнявв в кабинета на директор. и
здуд Копие от унебниа план да се съхранява н в ютасъора с лианите депа на учениците от
класа.

П. ЗАЕЪРШВАНЕ и УДОСГОБЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ!)
ОБРАЗОВАНИЕ

4 т Професионалното обрвтоваииепс тваи учебен план се придобива след;
- усп=шио положен държавен трелостен изпит по учебния предмет Български език и
тература.

. успешно положен държавен итпнт та придобиване на трета степен на професионална
квалификация , по теория и притчи на професнитв .,Корабостроителеи техник“. специалност
..Корабопроенв“.
4.2.3нвьршенот професионално обрашвание се удостоверява с диплома та завършено средно
образование и свидетелство за професионалнаквалификации.
4.3.Унеиицнтс, успешно завършилихп клас, които не са се ивили или не са положили успешно
някои от изпитите по т. 3.|. по свое желание, получат удостоверение за завършен втори
гимншиален етап на средно обриощиис.
4.4. Учениците, успешно завършили Х! клас, по свое желание, може да придобият втора степен
на професионална квалификации след успешно положен дъришвен изпит по теории и практика
по специмността „Корвбоспроене"от прпфесит „Корабостроителентехните-.
4.5 държавният изпит за придобиване на степен на професионалнаквалификации се провежда в
две части . по теории на професиита и по практика на професията, по национална иапитиа
програма. утвърдена от министъра на обрвтованието и науката Оршиизшит и провеждането
на държавния итпит тв придобиване на професивнвлнв квалификации се определттт с наредба иа
министъра на обрааованието и науката, а съдържанието им А съгласно държавния
образователен стандарт та придобиване на квалификация по професията.
4.6 При.-тооитата степен на професионална квалификации се удостоверивв сьс свидетелство аа
професипивлив квалификации. По свое желание припобилилт степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификации. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба М! и от ито
г. са информацитта и документите за системата на предучилищнотои училищнотообразование
(обн.. ДВ, бр. 66 от 23.03.2016 г.).
А 7. след завършен хп клас и успешно положени изпити пп теории и по практика сс придобива
правоспособност. Ишитмтзпитип за придобиване на правоспособност се провеждат по
национална итпитна програма. утвърдена от министъра на обшоваиит и науката и/или
нормативни актове на други компетеитии органи.
4.5.0рглни1аципв и провеждането на изпита/изпитите се определи съгласно наредба. издадена
от министъра на образованието и науката и/или нормативни актове на други компетентни
органи.
Придобитатв правоспособностсе удостоверявас документ за правоспособност.
Условията и редът тв итдаввие на документа за правоспособност се опредепит от наредба.
издадена от министъра на образованието и науката и/или с нормативни актове, итдадеии от
друг и компетентни органи.



У, пояснитвлни БЕЛЕЖКИ
5.| Всички обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план утвърден от
Министъра на обратоаанисто и науката със зяпоаеа Рд ае .1405/24.09.2п19 таинв и са в сила.
5 2 Учнаищннят учебен план с в сила ва приетите в Земи клас през учебпттта 2022/2п2зг. „които
с ааа аа лавъртпат | прогимназиален етап през учебната 2024/2015 г.

53 Учебният план е разработен нн основание на Закони за предучилищното и училищното
образование. Закона за професионалното образование и обучение, Наредба но 4 от 2ш5 т. за
учебния план, рамкова протрама „Е" - вариантвю и държавния образователен стандарт (ДОС)
за придобиване на квалификация по професията ..Корабостроителен тхник“.
54 Учебните часове, предоставени за рааширена професионална подготовка, се разпределят я
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и
усъвършенсгват отделни компетентности от общата отрасловата и/или спепифичнита
професиоттална подготовка а съответствие : интересите и индивидуалните възможности на
учениците и с възможностите на училището в съм-впише с дос за придобиване на
квалификация по професията. Когато учебните предмет са по националните стандарти за
компетентност на морските лица, програмитесе съгласуван с ИА ми
5 5 в учебните часове за разширена професионалнаподготовкаможе да се включат за изучаване
учебни предмети/модулис учебно съдържянив необходимо за придобиванена правоспособност.
в о Учебните часове. предоставени за рвтщирена професионална подтотоака може на се
използват и за усвояване на резултати от учеит от дос за придобиване на квалификация по
професия е по-ииска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на
унеинцитеи с възможноститена училището.
5.7 Учебните часове, предоставени за разширена подготовка. се разпределя а училищния учебен
план за изучаване на учебни предмети от общообразоввтелната подготовка в зависимост от
интересите на учениците и възможноститена училището.
5.21 Учебната практика и учебната производствена праитиив се провеждат в учебно-
пронзводсгаени бази, учебии работилници или фирми и учретсаепия ( със сключен
индивидуален или трупов дотовор) от съответния отрасъп и по учебна протрама и трафик,
утвърденаот директор. на училището в зависимостот иопттретттите условия и вьзмоиотосгкте и
за организиране. Учебната протрама и трафикът за провоятдапе яа Учебна-в производствена
привика във фирми - партньори и училището се стялвсущ е ръководителите на фирмите.
Определения със заповед на шаректора ръководител по Учебната прошаоостаенв практика
проверява практическитеумения на учениците , иатотая доклад за проведени производствена
практика до директора и вписва опенккте в дневника на класа.


