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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЛХ Б

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕС ПРИДОБИВАНЕНА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАШЯ

С РАЗШИРЕНОИЗУЧАВАНЕНА чужд ЕЗИК

СПЕЦИАЛНОСЪ код 5251001 „Корабни мяшиии и мениизми“

ПРОФЕСИЯ: код 5251011 „Кор-Бен техник“

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 „Миврии превозни среди“. коряби и
пъзлухаплаипплиисредни“
Училищният учебен план : ршрабшвн м основите илии няма.тампон г. за
мами ш пламва. рамкива програма „в” , вариант 54, държавния образователенспнллрг1110018 придобиване на квалификация по професията: кол 5251пш „Корябии мпшиии и
мнхаишми", утърдем със Заповед иа министъра на мои и! РД 09 -5 |37/ов409 2017 година..„и със Заповед нп иииишрв на мен ш рд 09 -244|/14.09.2швгодина. Настоящият
училищен учебен плнн : приет на Новини: на Псшюгичгския съм на 12.09.2022г.с протоколМ: 1 1 и чл.?4, ал.4 пт зпуо и съгласуван : обществен съвет към пгмкг : протокол мл „гшиити. прип нд Министерскисъвет ниво!/| 7.ох.2ог2г.

Бурж.т: г.



1. гг/юик НА учввното вгнмв
Графикът нд учебипп година определя продължиплиосгш на учебните срокове, ваканциите

и неучебните дни

1/111.1х.х,х1и Х11к.пс 1 срок -10 учебни седмици

1/111н1х или 11 ерон . 10 учебни седмици

х или: 11 ерок - 21 учебни седмици.
от които .1 седмици
за производственапрактика

11 срок - 20 учебни оедмици.
пт които 2 седмици
за прпизводстненв пратка

хп клас 11 српк -и учебни еедмицн,
отКот :Шмиии“ производственопрактика

Учебен срок Нячию Кряй
| учебен срок 15.09.2022 г. 31.01.2023 г.
11 учебен срок 05.02.2023 г. 30.00.2023 г.

п.кдиции Нячию Крсй
Есенин 28.10.2022 г. 02.11.2022 г.
Коледи! 23.12.2022 г. 03.01.2023 |“.
Междусрочип 01.02.2023 г. 05.02.2023 г.

[ Пролетн- 00.04.2022 г. 10.04.2022 г.
Седмично рпписяиие

1 чцс 00:00 . 00:45 0845 - 08-50 ме.:дуч-сие
23.“ 00:50 49:35 , 0 40 мщчосие; чи: 00:40 4 1 „25 - 10:30 миещи-сие4.4“ 10:30ь11215 -1 35 МЩЧПЕИФ
5 чи: 11:35512:20 1 2051 25 мщчнеие5 чие 12:25- 13:10 пял-12:15мощите7ч2с 13:15й1дг00 14:00й1 05 мет-пси:Зук 14:05 *14:50 14:55 *! 00 пещ-пси:9 чие 15:05 . 15:50 15:50 . 15:55 между-пси:
10 чи 15:55-1мо

ВАКАНЦИИ: Сьгн-еиц утвърденияог мииипъро ми вар-но..:жто и идукяп "конкретна" умни година гряфик



||. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДШТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НА
ГРЕДНАТА СТЕПЕН

1 гимшиялси
ти

за Клясовв
Видове лошото-к., учебни

предмет/пищни УШ [Х
Учебни седмиц 36

, а :,
„ идиш

Рюлвл А * задължителни учюии чипове
| Общовбрпоцппия подптшвкя
1 вън.-пост език и литврятура 144 юн
: Чужд сзии - Английски език 432 216
: чужд език * Р ски език 72
4. Математика 101 |08
5. Ииформвпионии технологии 36 36
в Истрия и цивилизации 72 72
7. География и икономика 36 36
:; Филосафил 36 36
9 Гражданскоодрщшиис
10. Биология и здравноовршшнис 54 36
11. Физикд и апроиомил 54 36

Химия и опозцис ил околилп 36 5411. орела
13. м :ика 11 нв
14. Изобрщищпно им от 18 11
15. Физически шпитоиис ислорл 72 72
11. Общи проФесиои-лщпалтото-к.
1. Чужд език по професии*

Здравослпвми и баппвсии „2. слпвия на труд
:. Предприемачество 36
4. Икономика

Общо ]. шиш А 1152 936



специмшост 515||ю| капани МАШИНИ и мщхшизми

вмишт ни - тип спиш с гмшигвиоизучммиг. нд чужд пик

| гиминиииишиум»... предмет/Милин :: „тишин-
нищото-ц

Клиши
ин |х

умни сенници „ 36| 1 1 4
Рщш Б - изнирпми учебничат|||. Огр-ишп птиоици- пошто-п

| пори. ||. "Мит
| | Мцпришвзи-ии: за
| : Т:)(иичьска черпи: 36
| : птички. нощник.
| 4. апетити.
| 5 Електрпиикд
| в знчи и:
| | Т=рмолиипмин
: ум... Липник:

1 | Обнюнрофесиаишии „пии. 5»: : "лирики:
н. вишни-ш. пщьс-оияли-подтици
| Теприп „ професият-

| | Усгрсйпю „. Кор . и| : Карибии спамяптвлии „ети-...и
| ; Кпрябии системии упрайпм
н.е Т:»юлогия „: коряборемпкп
1 5 Корабнил-игнкли : “грешкашии:
|.ь Кар-бии шии тим и турбини
| 7 Епькгровбппжлдне м тим
| ! Атиша-пил ха камби

Бившата при кврлйит рдбщи. син:/рим.|!) безименен и. кордбоплщипо и ппппие и: ипрск-п наФред:
Пр.-пик. и! "Месин-
Учебнипити
обслужи-ие и ремонт и: керабих машини и междинни
Изпит-|»: м д-мптпи с мишка трске
Планини:
Прат-плаки.„||-пик. - „ли-шип
Рпширеи- профкипияли- полгпти-м 54



| Мяпришшипиие 54и. гвзцаирея. платото-и.
само :: „заел :; по

общо и реаленм рцлш в на ми
Ридъл В , фигукпти-ии учбии “сова

УП. дои-пищни-палто-к: |“ |“
| Кор-бенмпюрпп 90

| |. Кор-бии машини и механизми 72
| 2. Безопасностна иорабонлеввнето ||;1 Квплифипиряи мор-к мощиниа ком-яда 54
1 | Корабни машини и иеханизни до
2 : Устроиство иа кораба |вДень-пинти! "шпиц-К! |“ 144

общо 1.1 „алел и + р.:шш |; . раздел в 1296 1296

"| . ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОПРЕЗ 202212021 УЧЕБНА ГОДИНА
3.| Училищният учебен план е приет на :аседлиие на педагогическил съвет е протокол лв| | туттъч 2022 .. след съгласуване с Обществения съвет към училищт при условията и пр ревана чл. 267. ал. 2 и 3 от зпуо и утвърден със ЗаповедЮРД-ПЪ! 7 от ит.:оптав приеивие научебни планове на директора на училището.
3 : Училищният учебен план е в сила за приетите в им илас през учсбпвпшиш: година.които следва да тавършат х|| клас през учебната 2025/2026 тоаииа.3 1 в училищния учебен план са спазени изискванията и задължителнитеелементи, посочени вч | И. и 3 И Наредба ”94 в"! 30 ”2015 г. и учебния плам.34 Училищният учебен план е разрдбопн всъответещие с интересите на учениците ивътможцостите на училището.оттвлря на вида образощнипо.на спецификите на обучениетои е у. аърден за всички паралелки аа учебната 202771023 година.3 5 Учебното време, предвидено в училищнияучебен план в рввдсл А и в раздел в за изучаванена съответните учебни предмети/модули: задължително за всеки ученик в училището.за цунаият език, определен за изучаване по общавбрааоввтелиияучебен предмтужд пик вучи тищння учебен план в първия сгг класовете и степента от който започва изучвмисюму. неиоже да се променя в училищнитеучебни планове за същата паралелка в следщщт класовеи стсцснта.
3.7 Училищният учебен план не може да определя условия и ред за икършввне на тии истепени ца образование. на се променя по време на учебната тоднна и се спазва сгриитчо.3 в Вики учебна седмица , освен задължителнитеучебни часове. се включва и по един учебенчас по учебния предмет„Физическо възлитениеи спорт“ на основание чл.92. ал.| пт зпуо.кой то се използва за организиране и провеждане на спортни дейности на открито. съгласночл го и 5 от зсоомуп, чл.2 |. в.п.З от Закона за физическотовьтпитвниеи спорт; решениена | |Г )! 2 01 30.06.2021 г.. както следва: волейбол. съгласно чл.259, ал.! от ЗПУО.| |роцължитсл ността на обучение е един учебен час или в блок от два учебни часа.1 9 В сюппстви: със заповедМз РД 09-6 | 9/3 | . 10.2000 г. Ученицитеот |Х Клос изучават 5 часана класа вдп съгласно действащатаучебна прогрвмд аа |х клас , 4 часа годишно.3. | 0 Съгласно чл.5, ал. |, ал.2 и ал.3 от Наредба за условията и реда за рикрицне и осигуряванелсииота на курсовете по начална и/или специална военна подготовкавъв веишите училииш и



за над! цтавката на учениците от средните уиипиша,която е приета с име тн.-43 от 22.02.2013 ..н е я сила пт0| 03 2013 г.и в съответствнес писмото РД-20-|97/09.П7.2015 г на РИО на мон. бургас. унеиицнте от девети и десети клас в средните училища преминават задължителнанодгтовкн по чл бо. ал 1 от закона та резерва на въоръжените сили на Републикд българия иранните на 5 учебни часа за девети клас и 5 учебни часа та десети клас от определенитечасовена класа: организационнатаформа за провеждане на часовете по ал.1 е класно-урочна.3 | | Училищният уиебен план се включва в Националнатаелектронна информационнасистемапо чл.250. ал.! от зпуо като приложениекъм Списък обратен МЦ.* :: На основание ч.ч.263, ал.3 от зпуо училищният учебен план да бъде публикуван наинтернет страницата на унилишето в срок до 10 дни от началото на учебната година оттехническия секретар.
1 Н Харгиеи носител на училищния учебен план да се съхранява а кабинета на директор. „здуд. Копие от учебния план да се сцранява и в класъора с личните дела на учениците откласа.

|У. зАвъРшвАНЕ и УДОСТОВЕРЯНАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
м Професионалнотообразование по този учебен план се придобива след:туш-има полпжем държавен зрелостен изпит по учебния предмет Български език и литература;петттно положен държавен изпит за придобиване на трета пепеи на професионацтнвкватификацня , по теория и пракгикя на професията "Корабен кхиик“ по специалноспа”Корабни маатини и меиаинвми.
4 2 Завършенош професионално обратовпние се удостоверява : диплома за завършено среднообразование и свидетелство за професионалнаквалификация.4 в Уненицкте. успешно завършили хм клас, които не са се явили или не са положили успешнонякои и изпитите по т. в.п., по свое желание, получават удостоверение :“ завършен вторитичпатиялен етап на средно образование.
4.4 държавният нтпит за придобиване на степен на професионалнаквалификация се провежда вдве части - по теории на професията н по практика на професията по национална напитнаттрограмв. утвърдена от министъра ттв образованието и науката. Организацията и провеждаяшпна държавния изпи-г за придобиване на професионалнаквалификация се определят е наредба нанинисгвра иа обраооаанието и науката а съдържанието им - съгласно държавнияпбрцтпаателен стандарт за придобиване на квалификация по професията.4 5 Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелства запрофесионална квалификация. По свое желание придобнлнят степен на професионалнаквалификация миже да получи Еврапвйско приложение към свидетелстват за професионатнаквалификация. Формата и съдържанието на документитеса определени в Наредба Н! 8 и гохб. за информацията и документите за системата на предучилищнотои училищнотообратованис(обн . дв. бр. бб ог23.ов.2о|б г.).
Ао (“лед завършен хн клас и успешно положен изпит по теория на професията и по практикене ттрофееикга се придобива правоспособност по ранно електродътоао заваряване (РЕДЗ).степсн на правоспособност: заварчик на ъгловишевове, модули на обучение 51 и Е2.4.7 организацията и провеждането на изпита/изпитите за придобиване на правоспособност сеопроделя съгласно наредба. издадена от министъра на образованието и науката и/илинормативни актове на други компетентниоргани.

Придобктата правоспособност се удостоверява с документ за прашпособнаст(свидетелство за правоспособностили друг документ).Условията и редът за издаване на документа за праяоспособност се определят отнаредба. издадена от министъра на образованието и науката н/или с нормативни актове.итладсни от други компетентни органи.



У. ПОЯСНИТШНИ БЕЛЕЖКИ
5.1 всички обяснителни бел:жки.с7ьдържлщи се в приложения учебен план утвърден отМинистьрв на обраеооанието и науката сьс пповедШРДМ-4283/30081Ш7г.вд в сила.
5 : Училишниату-тебсн платт е в сила за приетите в в-ми клас през учебната 201012021г.,коитотаа да аааъртдвт | прогимназиален етап през учебната 2023/2024г.
5.3 Съшпсно член 92 ал.| и ал.2 от зпуо.член 14.ал.б от Наредба ми от зв.п.гшбг Всякаучебна седмица извън часовете. определени в рамковите учебни планове по чл. 12, от 3.включва и по един учебен час на класа който се използва за последователноразвитие на класа.тв патриотично вътпитаиие и за изграждлне на граждански комптнтнши. включително чрезученическото самоуправление.
5.4 в този час се изучават и правилата за бдл - 4 учебни часа съгласно деиегаашата учебнааротрама.
5.5 Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училишногообразование. Закона за професионалното образование и обучение, Наредба не 4 от 2п|5 г. заучебния план, рамкова протрама „в" , вариант в4 н държавният образователен спидаргг (дог)за придобиване на квалификация по професията „корабен техник".
5 б Изучаваоиатпьрви чужд език продължава в х! и хп клас като чужд език по професията.: 7 Учебните часове. предоставени за разширена професионалнл подготовка се разпределят вучилищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват иусъвършенстват ошлни компетентности от общата. отрасловата и/илн специфичнатапрофесионална подготовка в съответствие с интересите и индивштувлните възможиости научениците и с възможностите на училището в съответствие с дос за придобиване наквалификация по професията. Когато учебните предмети са по националните тилнрти закомпетентностна морските липа, програмитесе съгласуватс интимни.
5.8 в учебните чвсове за разширенопрофесионалнапошоюакаможе дв се включат за изучаванеу-тсбпн предмети/модулис учебно съдържаниенеобходимо за придобиване на правоспособност
5.9 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да сеизползват и за усвояване на резултати от ученето от дос з. придобиване на квалификация попрофесия с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите научениците и с вшможишитс на училището.
5 10 Учебните часове. предоставени за ратширенл подготвил, се ршпрслвщт в училищнияучебен план да изучаване на учебни предмети от обшообратоаателиат-в подтотовка в зависимостот иитерсснте на учениците и възможностите на училището. През учебнатв штопт ттрезучебните часове пп Разширени професионална подптшвхд ше се изучават предмета гппМатериапознание ( 54 часа годишно.
5.1 1 Практическото обучение в х клас може да се провеждал а реална работна среда във фирмИтеепартнворн на професионалната тимнлзин при осигурени услпвия съгласно Държавнияобразователен стандарт за придобиване нв квалификация по професията. Преди прдктичвскотообучение всеки ученик преминава обучение по „Основна подготовка по морско безопасност“тоътласно Конвенция зтсм. което се удостоверявасъс саидетелетво издадено от ин „мл-
) |: Част от обучението по практика се извършва на тренажор, по одобрена от ин "мн“програма.
5.|1 Производствената практика . плавателна се провежда по учебна програма и т-рафнк,



утвърдена от директора на училището в зависимостот конкрпнтц условия и ввтмоамоотнте и
тв организиране Учебната протрвма и трафикът за провеждане на плавателната практика във
Фирми , партньори на училището :: съгласуват с ръководителитена фирмите.
5. | 4 Учебната плавателна пратика и производственатапрактика , плаввтелна в Х. М и ХП клас
оо организират в съотвстатвие :: Наредба на 6 за компетентност на морските лица в Република
България. Котато по време на учебната шдииа има вазможност да се осигури кораб и да се
проведе плавателна практика, задължение на сютшною училище е пропуснатото учебно
съдържание да се претрупира и преподаде на учениците. Часовете по учебната плавателна
практика и произвсдсгвснвта практика > плавателна за учениците от х, Х] и хн клас могат да се
проаеждат и през месец юли. август и септември след приключване на учебните занятия
смътно-тнт) за Х и Х| клас по трафик, утвърден от дирстпрра, след съгласуване : начиника на
РУО Часовете по тпзи трафик да се включват в сведението за ортанизирпне на дейността на
училището (Списък , обрщец на |) за следващата учебна година. Оилнкв за проведената
унебната плавателна практика и производственатапрактика , плавателна в х, ха и хн клас да се
поставя след нейното приключванеи регистрират-пт й в сътшидта дирекция на ИА „ми-*.
5.15 Факултативикте учебни часове, предоставени за допълнителна ппшптовкд. може да се
итполтват та изучаван: на учебни предмети сюбрвано желанипп на учениците и възможностите
на училището. Когато учебните предмети са по националнитешнмрги аа компттиост на
нолснитс липа. програмитеое съгласуват с ИА "ми:
5 то Часовете по Факултативни учебни чшве, които ще се изучават в вх им: през учебната
вон/2023 са

, ФУЧ хорабеи моторист. Корабни машини и механизми 72 чш:
» ФУЧ Корабен моторист . Епопасиост на корабоплаването, на часа;

, ФУЧ Квалифициран моряк машинна команда . Корабни машини и механизтлИт зо чш;
. ФУЧ Квалифициран моряк машинна команда - Устройство на кораба , тв чщ;


