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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

!Х, задочна форма
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕс ПРИДОБИВАНЕНА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНЗИВНОИ БЕ! РАЗШИРЕНО ИЗУЧАЕАНЕНА ЧУЖД ЕЗИК

СПЕЦИАЛНОСТ: кол 5251по1„к9р-6ии машини и мияиизми“
ПРОФЕСИЯ: кад 525100 „Кариби! пхиик“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАШЕНИЕ: кад 525 „Моторни превозни средства, корпби и

въщхопл-цшш средства“
Училищният учебен или е разработен на оеиоаааие чл. и т Нцредбв маа/зи 1105 г :!
учебните планове, рамшаа програма „ВШ вариант в19.дьржавиия абрщаателеи гпшдарт
(дпс; “ приаовиааие на квалификация на прпфссит: кол525100| „Корабни машини и
механизми" . утвърден сьс Заповед на мииистърд на МОН К: РД 09 441 0/24.09.20 |9 година.
Наешящип училищен учебен плаи е прии на заседание на Педагогическияеаает иа
Ш.09.2022г,с Прошко.” на н и чн.94, ам ат зпуо и съгласуван : общесгееи съвет към пгмкг
:: протокол ми аг 13.09.1022г. приет на Министерски еъаегшиитите

Бурни, т: тапи.



|. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯПРОЦЕС
Уиеаииие занятия и изпитите по учебни иредмеги се организират в еесии.
Условипв и редът за српиизирше „а уиевиите линии и провеждам: на изпитите се

определятсъс заповед на диретра на училищт преди ничиите на учебни гидиид.

ип,1х,х.х1 и хп ииде цсрои-лучевиищмици
им .. |х име и срок- 5 учебни свдмиии
х клк " срок . 5 учебни седмици.

от които 2 седмици
:: ириишдтеи- практики

хн или и срок - 5 учебни седмици,
от кои“) 2 седмици
]. ирдищдпмии „дими.

ХП или: " прак * 5 учебни ::дмиии,
01 коити 1 седмици
:: ириииодаии. пръти

диети срок Ни-пло кит
| уиебеи срок 15.09.2012г. липови" учебен срок поливни. шаблони

викииции Ничиш Кряй
*Есеиид п.пмопи и .пмтг.
Кмщин и.п.:опи опиши
Междусрочип 01.02.1412“ 05.02.1023г.
Пролети. овлцппи нм.:пвг.

ВАКАНЦИИ: Съглкио утиърдеиии от ииииггьрд и. юриициит и ииукип зя
кпикрпипя учебни юдии- грцфик



п. РАЗПРЕДШЕНИЕНА ПРЕДМЕТИТЕ и ЧАСОВЕТЕ по КЛАСОВЕ и вили НА
СРЕДНАТА СТЕПЕН

| гимипицеи
Видове лентови, учебни т"

"* "“М"" Класове
ин [х

Учебни седмици 9 9
: : *“ "мит +! туш

Рцшш А - пдължитепии учюии чисш
:. Общообрщонателиа подготвящ:
1 Български език и литература 40 40
: чужд език * Английски език 20 20
3 Мвтемвтит 30 30
4 Ииформдцисииитехнологии 10 10

5 Истрия и цивилизации 20 20
а Гоографил и икоиоииио 15 |5
7 Философия ю |5
:; Грдждаиско образовани:
9 Биология и здрнвио обрщоввние |5 Н
10 Физика и негроиомия |5 |5

п Химия и опише нв околншсрш |5 |5

„ Общи професионалнаподгатовка

] Здравослооиии безопасни условия мл
| 5

ТРУД

Предприемачепво 20
3 Икономика

Шшп :. „изяви А по по

! гиии-зи-ляи
Видим подтик-. учебни “""

„. предмет класове
УШ [х

Учебни седмици 9 9
ми че -

гщел :; - избирпин учебни ями



| Теорин и: промил-
1.1. Митвринпозиши: 24
1 :. Техническо черпи: 13
1 3. Техническимешикв 14
1 4. Елекпхупхиик- и епвпроииш 12
1.6. Заваряване
1.7 Термалиивмикв
2 Учебиппити

1.1. Общспрофесиоишии умвиия лв
2.1 Зцварцвдие

„ Сащ „ > . .
#

подтици .:

| Тюрин и. професии-
1.1 Устройства ин кпрдбв 12
1.2. Корабни епомшплии механизми
1.3. Кпрвбии системи и устройства
1.4. Технпппгщ ин „работиш
1 5. Кор-Енидвигнтели с път-реши:: тарси:
1.5. Корабът пприи котли и турбини
1.7. Епвкгргюбзисжд-ис ил корвбв
1 в. Автомцгизшия на ксрвбл

Бсзопииост „ кар-бит: роботи.
„, сигурни-:. бешмшост н. „корабоплшити опазване на

морската преди
: Прст- и. професия-п
2.1. ум... пинин
2.1 ] общи-ие и ремонт„ кордбии

ммииии и механизми

Ъ Ю Изпитмие ии цвиптвпи с “грешно
пране

1.1.1. Плвшишп

и. Произмшггиия пр-пик: .
шиити:

„. %Общо :: рцзлвл :; 78 78
Общо " рщи.м „щи. :; ми 288



П| . ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОПРЕЗ 2022/1023 УЧЕБНА ГОДИНА

з.| Училищният учебен или! е приет нв засепвнис на педагогическия съвет с протокол ибн отпотоп г. след съгласуване с обществения съвет към училищетопри условията и по реда
на чл. 269, ал, 2 и 3 от зпуо и утвърден све Звппмд горди-17 от 14.09.2022г за приемане на
учебни плснове на директора на училището.
3.1 Унилншнилт учебен план е а снлв за приетите о Уш илас през учебната 202 “2022 година.
иоито следва да завършет хп илас през учебната 1025/2026 година.
1.3 в училищния учебен план са спазени изнсввсииятл н задължителнитеелементи, поеочепи вчлм. ал.3 от Наредба мл,-4 от зо.1 |.2ш5 г. за учебнил пили.
1.4 Училищниятучебен план е розрвботен в пъттспие с интересите но учениците и
възможностите на училището, отговаря нв вида оброзованието, нв специфики: на обучението
и с утвърден за всички паралелки за учебната 2022/2023 година.
1.5 Учебното време, предвидено в училищнияучебен плен в ртодеп А и в рлодел :; за изучаване
на съответните учебни предмет/модулие шъпжтлио за всеки ученик в училището.зо Чужднят езнв, определен за научаване по общооброзс-ателнияучебен преднет чужд езин в
учипищнив учебен план в първия от класовете отстепентв, от който започва изучпвлнето му. неноже по се променя в училищнитеучебни планове на същата порвпелнв в следващите иллсове
от стспента.
3.7 Училищниятучебен ппвп не може да определя условия и ред за :швършванв но етапи и
степени на образование, не се променя по време на учебната тодинв и се слива стриктно.п Училищният учебен плпн се включва в Национална електронна пнфорнлционнасистема
по нл.150. влз от зпуо ното приложениекъм Списък образецмн.
39 На основание чл.263, ал.3 от зпуо училищният учебен план да бъде публикуван на
интернет стрвницвпп на училището в срок до и дни от нвчалото на учебната година итехническия ееиретар .

но Хартисн носител нв учипищния учебен план да се съхранява в товбинетп нл директор. и
злудкШтне от учебния плпн да се съхранява н в класьори : личните дела на учениците от
ндвсо

цУ. ЗАВЪРшвАНЕ и удостоввгямнв НА профвсионшнотоовгпзовшив
е 1 Професионалнотообразование по този учебен план се придобила след:
- успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния преднет български един и
.титервтур
- успешно положен държавен изпнт за придобиване нл трета степен но професионална
квалификация , по теории и прошка на професията „Корабен техник", специалност ..Корвбнн
машини и механизми".
4.2. Зпвършвнта професионално обрвтование се удостоверлвл с дипломи за завършено
средно образование и свидетелство зв професионалнаквалификация.
4.1. Учениците. успешно завършили хн илвс, които не со се ввили или не са положили
успешно ляиои от изпитите по т. 3.|. по свое желпние, получават удостоверение за завършен
пори гимназиален етап на сроднообразование.
44 Учениците. успецтно завършили Х| иллс, по свое желание, може да придобият вторастепен на професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и
пратика по специалното „Корабни ипшини и механизми" от професията „.Корлбен мошьор".а 5 държавният изпит за придобиване на степен нд професионална иоллификвция се
провежда . пое чости . по теория на професии и по практика на професията, по опционална
иапитнв прот-раип, утвърдена от мииисгьрв на обрцованието и ивукпп. Оровнизлцият-в и



ттроаежданею на държавния изпит за придобиване на професионална квалификации ос
опрепслят с наредба на министъра на образованието и науката, в съдържанието им , съгласнодърждвиия обрввователен стандарт за придобиване на квалификация по професнш.
до. Придобигата степен на професионална квалификация се удостоверява сас свидетелство
за професионална квалификация. По свое желание придобилинт степеи на професипиална
кввлификдцил моито да получи Европейско приложение към свидетелстват за професионална
квалификация. Формата и съдържанието на документитеса определени в Наредба м,- 3 от 2016
т. за информацията и документите за сиетеивщ на предучилищнотои училищното образование
(об. дв. бр бб от пошто г.).
4.7 След завършен хп клас и успешно положени нзпити по теория и по практика се
придобива правоспособност. Изпитът/изпитите за придобиване иа правоспособност се
провеждат по национална изпигна програма. утвърдена от ииииетвра на образованието и
науката и/или нормативниактове на други компетентни органи.
Изнигни билети. тестове. казуси. задачи и задвиил зв прввоспособноститепо Наредба по 5 за
компетентност на морските лица в Република българия, нздадсна от Министерството на
транспорта информационните технологии и съобщенията се съгласуват с Изпвлннтелна
агенции „Морскавдмикитация“(ин ..МА“)
н.в. Организацията и провеждането на изпити/изпитите се определи сътлвсна нпрсдба.
издадена ог министъра на образованието и науката и/или нормативни атегоае на друтн
компетентни органи.

Придобитата правоспособностсе удостоверявас документ за правоспособност.
Услоанвва и редът за издаване на документа за правоспособност се определят от

наредба издадена от министъра на образованието и наулштн и/или с нормативни актове.
издадени от други компетентни органи.

У. пояснитвлни БЕЛЕЖКИ
5.| Всички обяснителни бележки. съдържащи се в приложения учебен плаи утвврден от
Министъра на образованието и науката със заповед РД 09 »24 | вашиот година и са а силв.
5.2 Училищният учебен плаи е в сила за приети-е в в-ни клас през учебната тишпг. „който
следва да завършат : прогимназиаленетап през учебни-д юга/2014 г

51 Учебният план е разработен на основанис на Закона за предучилищното и училищнотообразование. Закона за професионалното обрвтоваиие и обучение, Наредба по 4 от 2015 г. за
учебния план. рамкова програма „в" , ариаитот и държавния образователентшт1Д0С)м ттридобнаано на квалификация по професията.1(орабентенник--.
5.4 Учебните часове, предоставени за рвзширена професионална подготовка. се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули. които развиавг н
усъвършенствал огдслии компетенгноети от обпшпа. отрасловата и/или специфичната
професионална подготовка в съотаетствие с интересите и индивидуалните възможности на
учениците и с възможностите на училището в съотеетстъне с дос за придобиване на
квалификации по професиите. Когато учебните предмети са по националните стандарти за
компетентностна морските липа. програмитеос съгласуватс инж-мнн
5.5 в учебннтс часове за разширена професионалнапоштовкд може да се включат за изучаванеучебни предмети/модулис учебно съдарнание необходимо за придобиванена правоспособност.
5.6 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се
нтпалтаат и за усвояване на резултати от учспетот дос за придобиване на квалификация по
професии : по-ниска степен на профссиоиплив квалификдция в съответствие с интересите на
учсннинте и с аазножносгитв на училището.
5.7 Учебнитс часове. предоставени за разширена подгтовиа. се раопределнт в училищнин учебен



тт тв итунвввне ив учебни предмети от общообрвзоввтепивтв подтотовкв в зависимост от
интересите нв учениците и възможноститенв училищт.
5.в Прввтннеското абучцние в х клвс може до ее провеидв в ревлнв роботи. среди вьв фирмите-
ттвртпвори лв ттрофооионвлнвтв тимивоия при осигурени условия съгласно Държавния
оортттоввтелен отвттлдрт тв придобиват-1: нв кввлификвцитт по професия"“. Преди лрвитииееивто
обучение всеки ученик преминттвв обучение по „Осип-нв подготвил по морско. бетолвеноог-
тсътлвсио Конвенция зтсш), което ое удостовернвв по овидетелетво итдддено от ИА „МА".
Ученици: от х клио, специвлност „Корлбнимшини и исхшизми“, обучвввнн в звдо-тщ форми
на обучение. иплвцтвт лично необходимото медицинско свидештет-во, елитният) итбирвт
меетвтв, ивдето дд преминп курс иОСиовнп подготвил по мерси безопвснпсг“ (съгласно
Конвенция зтсш) и поемвт всички рввходи по него.

5.9 Чвот от пбучеиит по практики може до се извършва нв тренажор. по одобрено от ии ”МА”
ттротрвмт.

5 10 Производствената лрввтиил - плвввтелнл се провеждв в учебно-производственибази, учебни
рлдотилници или фирми и учреждения от сьответнил отрве-вл и по унеонв протрвнв и трвтрик.
утвърдено от диреиуорв но училищт в тлвиеимоет от конкретните уолопии и ввтможноетите и
тв ортвнктирвне. Унеонвтв прогрвмт и трлфикът тв провеждвне нв плвввтелнвтв практика във
Фирми - пвртньори нв училището се съгласувпт с ръководители нв фирмите. Учениците
провеждат евиоетовтелио допълниклиил брой чвсове по плавателно првитиот ицобхоцими, тв

придобиввие по провоопоообноетЛГМКР „свети Никол:!“ не носи оттоворноет :ш плттввтелнии
ооои нв учениците в твдо-тнтт форми нв обучение ( Решение нв пс. . при необходимост
отговорност на уненикв е да придобие плвввтелен стаж тв свод оиетив 4 По време но пртиткввто,
учениците воддт дневник тв подготовивтл еи. При приключввнето нв првитиивп » »опитвнвт на
кораба вписва в дневника ивчеоттенл оценки за нивото нв ионпететностите ив учениците.
Формпа нв диевниив ее иттеглк от лв спйгв нв Изпълнително лтекцитт „Мореил цдмиттиетрвция--.
:: отттенвтввнето нв хпртиеи носител, воденето и евхроттението му е лична отговорност нв
учениците.
5.т | При провеждане нв Производи-ветопрвитикл - пллввтелпл ттл учениците се оформи оценка,
ктто ее иололтвлт индивидувлттн и трупови првитическн шиш вт дияшппицир-непепентт нд
уевояввие ив основни помпия. фан-и и придобити типтшиосги .Крвинвтв годишнв оценкв се
формирв нв бвввт-в нв понвзвните зншил л уиснил. Определения със звповвд нв директора
ръководител по Производствена прпкгип „ пллвотвпно проверят. првитичеевите умения нв
учениците , изгоня доклтцт вв проведеттвтв производствен- припикп-плшплшдо диреиторв и
илиевт оценките в дневнинв нв клвов.


