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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
[Х, задочна форма

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНООБРАЗОВАНИЕС ПРИДОБИВАНЕНА
ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КЕАЛИФИКАЦИЯ

БЕЗ ИНТЕНЗИВНОИ БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАЕАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

спвцидлност: код 5151401 „Кир.-битие"
ПРОФЕСИЯ: код 5151411 „Корябопроителеи техник"
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: код 525 „Метрии премини прелива, Кариби и

въздухопляптепи среди-в:“
Училищният учебен план е рщрьботеми. осиопиие т.н и иирщпя кил/30.11.2015г. за
учебните планпве, рим коня пригрими „В" - вариант519, Държавния пбрюователеи тмдиргг(дос) за придобиване на квалификация по професиити; код 5251001 „Корабни мишки и
механшми“ , утвърден см Залива на министъра на мен м.: РД 09 аят/24.09.2019падинаНасппщип училищен учебен план е приет на ”селяни: на Пешогическии съвет наГЪОЧ 2022г.с протокол Кв | 1 и чл.94, МА т ЗПУО и съглдсувян 1: общественсъвет към ПГМКР: праткпл Мз] ш 13.09.2021г. приет нд Миииетерски птП9601/17.08.2О22г.

вурпщили или...



|. ГРАФИК нд Учввния пгоцнс
Учебните занятия и ияиитите по учебни предмети се организират в сесии.
Условията и редът за врпнизираме на учебнитешиш и провеждане ин изпитите се
определят със заповед на лирстрв нд училищно преди нцчалпто ии учебната година

ин. |х. х, х1 и хп или: |ерик -4учцбии еедминищи и |х кл.: || срок - 5 учебни седмицих киие || срак- 5 учебни идмици.
от коити : седмици
и прот-папи". прдкгик.х1 кая: || срок - 5 учебни седмици.
от които 1 седмици
и производствен: ирднтнк.ХП клас " срок , 5 учебни седмици,и кои“! 2 седмици
и иринтдшен. прнктик-

”

Учебен срок ] Нинилп Креидневен срок 15.09.1опг. 31.01.1п2зи|| учебен срок 06.02.2025". зимаш-. Ц
[Викиннии | Ничнио кипи
| Есенн- 29.10.1оиг. 01 м.юниКниедид 14. |папи плъгиниМсждусрочм п|м.юни низшипролетки огледаш, 17.04.20231: д

вдиднциш Съгляпш упърдеиип от миннпър. и. обр.-линии:“) и ипукпп пипииретмти уневие години гр-фик



РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ и ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ НАГРЕДНАТА СТЕПЕН

| Гимипиплеи
Видин подготвил, учебни "”"

преди“ Клипове
У!" ПХ

Учебни свдмици 9 9
! 2” " д- 3 !

Рици- А - зщьлжиплии учебни числи
! Общоойршоаатепма подготовка
| Български език и литьрагурв 40 да
2 чужд език - Английски пик 20 20
3 Математика 30 30
4 Информационни технологии И) по
5 Ипория и цивилизации 20 20
6 Гепгрвфия и иквномика |5 !5
7 Философия Ю |5
в Гражданско образование
9 Биология и здравнообразование 15 |5
10 Физикп и астрономия |5 !5

„ Химия и опазввис ив околит „ 15срелд
„. Обща профедшнллниподготовка
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| 3 Техническамимика 24
Елеп-ратехникя
и тектоника

1 6. Зааарплдие
: Учебн- р-пип
1.1 общалрофесиоиалиа уиеиии 54
2.2. Заваряване

„, свещен-правовата.подтип: ”

1 Теории щ профеетттгп
1.1. Устройства на кораба и
1 2. Кпрнбостроитвлио чертане
1 : Конструкция нд корпбния корпус

Технологии иа корабостроенетои
карабарсмшгп

| 5 Корабни системи и устройства
1 (: Теория нд кораба
1 7, алеитрообзааежддиена кораб.
1 :; Ашомпизацияил кпрнба
: При-етно- и. "Меси-п

2.1. Учебиц прати.
2.|.1. по специалист
1.1. Проицводктиицпринцип
„ Ритници (ш.4 щитови- ,

-

>
общо и рдшсш Б тн

общо и римим рплел :; на

ш . ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБУЧЕНИЕТОпп::шиш УЧЕБНА ГОДИНА
1 1 Училищният учебен план е приет на заееддиие на ледагатичееиил съвет: протоколш 1 ст1: 09 2022 г. след съгласуване :: Обществениясъвет към училищетолри уеловит и по редана чл. 2691111 и 3 от зпуо и утвърден със Знповед КвРд-ОЪП 01 младши за приемане научебни планове на диретра на училището.
3.1 Училищният учебен план е в сила за приетите а ин илве прет учебната ген/1022 година.като следва да завършат хм клвс при учебнвппоп/итюдипд.3.3 в училищния учебен ллди си елазеии изисиадиията и тадължителиитеелементи, ппспчени ачл14.вл 3 пт Наредба маа т30.| 1.1015 г. за учебния ллаи.
*» 4 Училищният учебел план е разработен а еьотаететаие : ишерссиш на учениците иавтможлаетитена училището.отшааря на вида обратбаанието,на спецификите на обучението
и е утвърден за аеичии паралелки тд учебнаташиш години.
3.5 Учебната време. предвидена а училищнияучебен ллди а рюдел А и а раздел в за изучаванена съответните учебни предмети/модулие задължително за всеки ученик в училището.3 б Чуждиит етии. определен за иаучввдие по обшообраюадтелчинучебен предмет чужд етик а
унилидтнии учебен плач а първия ат нлаеоаете от степента ол който започва итучаааиею му. немиже да се промени в училищните учебни планове за сьшап паралелка в следващите класни:



от степента
3.7 Училищниит учсбен план не може да определи условни и ред тв завършване на етапи истсттспи на обравование. не се промени по време на учебната година и се слива стриктно.3 в Унилишннит учебен план се включва в Националното електронна информационнасистемапо чл.250. М.! от зпуо като приложениекъм Списък обратенмм.1.9 На основание чл.263, ал.3 от зпуо училищният учебен план да бъде публикуван наинтернет страницата на училището в срок до 10 дни от началото на унебнвпа година оттениинеси-ии секретар.
3 то Хортиеп носител на училищни. унебен план да се съиранива в кабинета на директор. изпуд.т(опие вт учебния план да се съиранива и в класьора с личните дела на ученицитс отаса

ХУ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТООБРАЗОВАНИЕ
4.1 Професионалното образование по този уиебен ттпан се придобива след:- успешно ппложвн държавен зрелостен итпит по учебник предмет Български език илитература:
- успешно положен държавен изпит тв придобиване на трета степен на професионалнаквалификация , по теории и практика на прпфесипв „Корабостроителентехник“, специалност.,Корабостроене".
4 : Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено среднообразование и свидетелство за професионалнокналификлция.4 : Учениците. успсшно завършили хм клас. които не са се ивнлн или не са положили успешноникои от итпнтите по г 3.1. тто свое желание. получават удостоверение за таевршен вторитимнатиалси етап на средно обратование.
4.4 Уаениците, успешно тааършили хт клас. по свое желание. може да придобитт втора степенна професионална квалификации след успешно положен държавен изпит по теории и практикапо специалност „корабостроене“ от професията„Корабостроителеитехник“.4.5 Държавниятитпкг за придобиване на степен на професионалнаквалификвнитт се провежда вдве части . по теория на професиита и по практ-ика нв професиита по мниолална итпитнапрограма. утвърденаот министъра на обратованнето и науиета. Ортаинаациита и провежданетона държавния итпкт за придобиванена професионалнаквалификации се определятс наредба наминистъра на обршпвннит и науката. а съдържанието им , съгласие държавнияобратователсп стандарт за придобиванена квалификации по професиита.4 б Придобитата степен на професионална квалификации се удостоверива със свидетелство тапрофесионална квалификация. По свое желание придобилиит степен на професионалнаквалификации може да полуии Европейско приложение към свидетелството та професионалнаквалификации. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредбв на в от готбт та информацията и документите та систсматв на предучилищнотои училищнотообразовани:тобн . дв, ор. оо от 23.03.20по г.).
4.7. След тапършен хп клас и успешно положени ивпити по теории и на практика се придобиваправоспособност. Изпитът/изпит: та придобиваие на правоспособност се провеждат понаоионапна итпитна програма утвърдена т министъра на обршовмит и науката и/илинормативни актоас на други компетентни орт-вни.
4 8.0ртиизвцияп и провеждането на ивпитв/итпитите се определи съгласно наредба. издаденаот министъра на образованието и науката и/или нормиипии актове на други компетентнипртани.
Придобктота правоспособностсе удастоверива е документ зтт правоспособностУслоаиита и редът та итдааане на документа за правоспособност се определит от наредба.итлалсна от министъра на обратованисто и науката и/или : нормативни актове. итддденн отдруги ком ттстентни органи.



У ПОЯСНИТШШИБЕЛЕЖКИ
5 т Всични обяснителни бележки, съдържащи се в приложения учебен план утвърден отМинистпра на образованието и науката със заповед Рд 09 щаб/24.09.2019 година и са в сила.: : Училитцниат учебен план с в сила за приетите в 8тми клас през учебната вашиот. .коитос топла ла папвртцат т прогимназиаленетап през учебната топ/1024 т.
53 Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищнотообраювание, Заиоив за професионалното образование и обучение, Наредба ме 4 от 2015 г. заучебния план, ршквва прот-рама „в" - вариант ви и Държавния обратователен стандарт (дос;за придобиване на квалификация по професията .,Кпрабоетронтепсн техник-.
б 4 Учебните часове, ттреяоставени за рввширенв професионална подготовка, се разпредслит вучилищния )чебен план та изучаване на учсбии предмети/модули, иоито развиват иусъвършенстват отделни номиетеитнвсти (Уг общата. отрасловата и/ипи специфичнотопрофесионална подготовка в смутветстсие : интересите и нндивидуалните вшможнпсти научениците и с възможностите на училището в съответствие с дос за придобиване наиввлифиивция по професията. Коп-ю учебните предмети са по иационвпните стандарти закомпетентностна морските лица. протрвмите се съгласуват с идиш“.
5.5 в учебните часове за разширена професионалнаподатака може да се випючатза изучаванеучсбни предмети/модулис унебио съдържание необходимо за придобиванена правоспособност: б Учебните часове. предоставени за раатциреиа професионална подготовка моите да сеи.ползват и за усвояване на резултати от ученето от дос за придобиване на квалификации попрофесия с патмискп степен на професионална квалификация в съответствие с интересите научениците и с възможноститена училището,
5 7 Учебните часове. предоставениза разширена подготовка,се разпределят в училищнияучебен„лан тв изучнане на учебни предмети от общообратоватепната подготовка в зависимост отинтереситс на учениците и възможноститена училището.
5 в Учебната праитина и учебната производи-еи. практика се провеждат в учебно-лраизводетвени бази. учебни работилници или фирми и учреждения ( със силючениндивидуален или трупоа договор) от съответния от-рвеьл и по учебна прот-рама и график.утвърдена от директора на училището в зависимост от воитсретпите условия и вьтиожиос-тите иза организиране. Учебната протоци. и трафиивт за провеждане нв учебната прозпводственапраитииа във фирми - партньори на учиаището се сьгшуцт с ръководителите на фирмите.Определеният със заповед на директора рсковошпел по Учебната производствена првитииапроверява практическитеумения щ учениците . измия поща за проведената производственанратетиив до лиретри и вписп оцените в дневника на навес


