
. пюовсионмндгиищзня
по морско конюшни ишводов„ситщом-. п. вутгм: “ ь

„ „..има „... „...и-в ... .вщви.. дам ша изпи„...и-ст.”.шипа вам пиши-|„.....щит,-п евм в.)-3911

инж. хвистинд
директор нд пг.

входящо оти3054 тина
нлнишв . щ.,шии основнаМилоша:
(“Рак на ок.-учения . им...
ФОРМА ш овучьнт; , дини.
огпнимиианнл таи-ми . или:
изходящи аБРПашштанвнишв - атакиХПшпс
нива пашциашлш кшиоикшианшиим (ню; . 4изъ/кави пратиш и -нм>и4птщ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
У1НАклас

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С ИНТЕНЗИВНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

СПЕЦИАЛНОСТИ: код 8400101 „Кор-бивши":- мирски“
ПРОФЕСИЯ: код 8401110 „Кир-банални!“

ПРОФЕСИОНАЛНОНАПРАВЛЕНИЕ: под 840 „Транспортни услуги“

Училищният учебен пппп : разработен нд основания чл.14 от Наредба Мис/за,! [2015
за учебните ппвпавс. рамкови програма „в" , вариант в4, държавен абрааовикпеп
сгандарг (дош за придобиване на квалификация по професии е кпд щопю
„Кариби-опитал“. епепищиш: код шопи „корава-вдеие - морско“ от
профпишплио напрцвлише: кад вю „Тряпшошии услуги“, типов увсбсп план за
специалността. утвърден със Заповед на министъра на мои пс Рд омпшплмоп
година и изменен със заповед на Рд пч-ипмлмтм. Нвшдщии учшщщси
уисбси план е приет на заседание нд Педагогическияша на 12.09.2012 г. с приютна и и ч.л.94. ап 4 от зпУо и съгпаеуван с общепвеи съвет към пгмкг „Снеги
Никола” : протокол м: 1/13092022 га при:: с решение на министерски съкт
бог/17.03.2022 в за приемане на списъка на иновативните училища

Бур: ис.т: годин.



[. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

ип.1х,х.х1и хп кик 1српк . 18 учебни седмици
0111 и 1х клц: " срок -15 учебни седмици
х или: 11 срок - 11 учебни еедмици.

от които 3 седмици
:. нрпшодпнен- нр-кгик.

х1 кик 11 прак . 10 учебни седмици.
от които : седмици
и идиш-идиш. пристъпхп кик 11 српк - 14 учебни еедмици,
01 които 5 седмици
и прпиппппвшя ирнкгик.

Учебен ток Нячвлп крнй
1 [учебен срок 15.09.1022г. 31.01.20231:
" учебен срок 06.02.2023г. 30.06.202311

Гвккянции Нячшп Край
Есенин 29.10.10211: 01 .П.2022г.
Коледни и.п.:опг. 01.01.202зг.
Межщсрпчия 01.01.2021г. пинти
Пролггид 08.04.2022г. 17.04.20231:

Седми-ню рязпишиие

| чпс 00:00 . 03:45 01:45 - 03:50 мета-пси:
: чл: 01:50 - 09:35 09-55 - 09:45 между-пп::
] чие 09:40 * 10:25 И 5 »! 30 между-пси:
Ачас шап-11:15 11 5-11:З5межл„уча=ие
5 чие 11:55 - 12:10 1240-1 .15 между-„ше
5 ч.: 12:25 -13:10 13 0-15:15мещущие
7 чп 13:15- 14:00 14 0- 1 05 между-пане
в чи: 14:0544:50 14:50 - 14:55мвщчкие
9 ч-с 14:55 . 15:55

вдкшции; Свинско утвърдения пт министър! и. обвива-пит и и-укш ::
конкретните учебна Пшил! грдфик



". РАЗПРЕДШШНИЕ НА ПРЕШИЕТШЕ И ЧАСОВЕ-ПЗ ПО КЛАСОВЕ и
ЕТАПИ НА СРЕДНАТАСГЕПЕн

*

1 тии-зиментн *
: Клиши:

Видове подтици-.

4 Рцдел А » зщьлжкгелии учебни часппе
овщпобрцштелм ппдпгювкд
.Бългпрски език и 144 1

литература
, :. чудели* Англиигии 648

„език 7

л

Чуждпик -Руски език !

Математика *
Г 103

л" Йпфпрмшипнпи 36
т 1тиолоши %

. Истории и цивилизации
”поливаш .. икономика
: Философия зо
Гражданско

“

пбрвющис
ш. Бивлогия и здравни

образование т

и, ) Физика идол-романи.
п. Химия и стилно ин ж

“

околната среда
13. . Музика* Тьхиишко ш

. „ср.-ш (с реш.на пс
%Й Апр-л и!тв 01.22г
м. ; Изобршполио изкуство ъв

- Техническо черпи: (:
жреци.: пс пр-л м.
Атолът

15. Физически възпитание и 72
7споуг

п. йод.... профииоишия полгптввк.
1. Чужд език по

щеофесиятп . . .

2. Здравословни и
опашни условия на
“ТРУД

:. * Предприемачшъо 36 ]

4. Икономикв Ъ

а 1961111!" рцдел А 1115 1

?“

“!”.“

РРН?



[тмнцииквити " гимн-зиши шиКЕЖДШТШЖШ
“"

кл.“... пр..., км.. се..... ОБЩ“

Уинаииселмици 36
/ 2 3 4 5 6 7 8 Н [Н Н [2 !]

Рпдм :; .шиити учебни що :
Опиши . „титили.
нощ ито-к.

| Тарн! и. "тии-п
Техническо черпи: 36| |

! |: Техническатим
| : Щетвпхиикп испектрпникп

„ Спшифичмпрофкииииш-
|

"

пппппп-кп
| | Теория и. птици

| | Апоипияша и: корнба
| : Едит-джипи:и. „риба
| ; Упроипрр и: кораби
|.4 Тюрин и. кораба

, |.5 Маракеш/ю
| и Миигшидилвпил

| | Моранди натрапения
3 в Гвпгрдфил и. морските пътища

| » Корабнисилови ур=д5и
! ш Корабиипшубиикитмии

! хггройпм
! „ Марокопри и предни-пиеот

”

"Мърси-шем ипрсхяп срш
Василиос! при корабните

| „ „ми. сигурност на" кордбоплдшт и сюити!
и. клиент:/шипсредни
Биология ид царските превози
Миши/ютияи окажат-фил
Електроид-ипциоиии прибори
Рядиом-иппмоииивисини

. пиша „им
Експловпш щ търговския фиш
Нпбпюпшия и Енрики
Прим. и. "Меси-п
уши. пър-пик!
Морскомр
Корабовщсис
Експлщпшц и. пут-пит
криви
Плдимш

,2 Прпизюлппи-прдпип-т пл.-ями!
у Рцппиреияпрюкиоишид

" платиш-к-
и. Разширени палто-к.

общаи рцлел [: за
Шщпл рпдмм рццел 5 "52 ми

Рим в * аналитици учебни писа-=



ум. допьппптитпв подтип-к: 144 тоуч зв.ппроии еапп и
пипа-тури 72

ФУЧ Мвтемвтиии 72

Общо " рвтдтл пи пво поб шд . рвтаел :; » р-зпел в

"|. оггднизнцилнд овучшивто при:шиш Учин». галиш
| Училищният учебеи плпн е приет м опседпние на пштгическня съвет : протокол Мз
| и 1092011 т. след сътласувоие е общеетоенпн съвет към училището при условит и по реда
на чт. 269, вл. : н 3 от зпуо. Училищни-т учебен план е в сила за приетите в чш плтте прет
)чебивп 2022/2023 година, хпито следа: Пд запършпт ХП или при учебнит- 2026/2027
шиити
2 в училищния учебен план са епвтенн иоиеиввнинтв и шължшелкте елементи. поеочеии в
ч.л.И. ш.] от НарепбвНа от 30.11.2015 г. и уиебиит плаи.
: Училищният учебен план е ратрвботеи а петте-ме : интереси-те нв учениците и
шможиоетите иа училищни, оттовврт нв вида обрвтоввичето, иа спецификите нв обучението
и е утвърден за всички пврапелии :: учебипптшоп годин-.
4 Учебнцю ареие. предвидено в училищния учебен плпн в раздел А и в ратдеп :; за иоучпввне
на съответните учебни предмети/модули е „опитнои воеки ученик . училищетоЕдикт! език. определен во иеучтвоие по обшообрцпиппнн:учебеи предмет чужд етни в
училищния учебен план в първия от нпвеоветеи полет]. от кой-ш задачишучншт му,
но инж: да се промени в училищните учебни плвнове за еьщдтв пврвлелиа „ епедввшите
класове от степента.
оУнилищниет учебен плви не може до определи услови. и ред за шерщине не тим и
отепеии и. пбрцпцние. ие се проитент по време ми учьбнпв годинв и ое спот-а етриитно.7.Всяка учебна еедмищв , освен тадьпжитепиите учебии чаеоте, се включтв и по един учебеи
чщ: по учебиит предмет „Физическо попитеиие и спорт" ио оеиоввние чп.91, пп.1 от зпуо,
кайт се итполтва зи ортонитиране и провеждане ив спортни депиоети н. ппрт, еътлвсиочл.]б. ал.5 от зсоомуп, чл.2|. м.] от Зншив и физическото възпипние и спорт.. решение
на протокол пет от шоо 2022 т., иепо следаа- волеибол, съглпшю чл.259, п.п.! от зпуо.
Продитжителноетп и. обучение е един учебен чт:
г.в сюптпи: све твпотедМ: рд ами/3 | . ш.1оо0т Ученици-те отин ттлве изучиш в часа
на нласа вдп еьглвено пеиетввщтпа учебив прот-рана и им илво , а чвса тоаищио.9 Сетлвеио чл 5. ал.]. дл,2 и вл.з от нвредба за услотнттп и реда и розирпввне п осигуриш:дейности ит иурсоше по начина и/или епепиппнваоеинв подготош във аиошнте училища и
тв подтотовиото на учениците от средните училищкппо е приепв е пмс ми; отшиш; т.
и е в сила ш и оиоп т. и в съответствие с писио Мз гдло-тювлпшб т нв рио на мон, Бургас, учениците от девети и десети км: а средните учнпншд премиишУ задължителна
подтотовиа по чл.56, ал.| от Заиоие :: рееервв нв вюуеитеиите сили на Републиид Бшприя в
рамките и. 5 учебни чпев за деоетище и 5 учебни това за дееети плис от определените шип:
пв илвоа: оргпиидцивмцш форм:„ провеждане на чвоовете по вп.| е илаеиоурочпв.
Ш.Училишииятучебен план се вилтоивв . Нщиоищшид епетссронна иифоривпионна система
по %.250. м.: от зпуо като приложение към Спиеьи-обрщеп Не!.
т | На осттоввине чл 263. ал 3 от зпуо учипиишият учебен план д- бтде пубпниуввн на
интернет стр-нищи нд училището в срок до по дии от нвчвпото пп учебнатп топиид от
теининееии. секретар .

|: Хартиен носител на училнщиии учебен план да се евхрвпш в „бииет- ттв Диретря, издупд. Копие от учебиит план да се еьхрдиивд н в клаеюрв с личните дим на учениците от
класа.

Ш. ЗАВЪРШВАНЕ и УДОСГОВЕРЯВАНЕНА пгоовсионмшото



ОБРАЗОВАНИЕ
1 |

3.2.

33

34

35

36.

ирофееиоиплиото обрпзовпиие по този учйси пдво ее придобие. след:

уоттешпо положен дорщоеи трепоттеи изпит по учебни! предмет Български език и

литература.

успкшис попоитеп дърти изпит п. придобиване ип трето тиен ня професиоипппд
кмлификшии , по теории и пратки по професията „Корлбонодтл“, спвцишиш
..коробоподепе . морпко"

Завършени-0 професипивлио обротоппиие се удостирям : диплома ед завършено средио
обрцомиис и спидтпетто те професионшм коппификшид.

Учениците. успешио пврършшти хп клио, които не се се явили или ие св положилиуспешно
иткои от изпитите по т. :. |. по свое „петте, попучпрдт | брой удосгоиремис за зпрвршеи
втпри гимншиалви етоп иа ередио ьбрцомиие.

Държавният изпити придобиване по степен по професиопдлппповлификщив ее пратили :;

ли чести - по теория п. професии-то и по прати ив професии-о. по пддиоивпип изпити
протрдпд. упърдею от ииопетъро пп обрпеорвппето и пдуттдтв. Оршизлпияп и

протепоттпего щ държавния ишт за придобиете м професиопдпит кшификдция ее
опредвлп : наредба на иииишрв нв обрппптвопето и ппуидтв, о еедърпопието им ,
съгласно държа-ния обрпомпшеи шидврг за придобимие по кшификппи. по
професиите.

Прилобшп тиен ив профкипншид кмппфишил ее удостовери“ със свидетелство „
професиоимив кппификдция По епое итепдиие придобити сипеи пв прпфвснпишня
кшификшия може да получи Европейско приложение към свидетелството :ш

професиопвппв подпификппит. Фирмвп и пдеривнието нв документите св опредедеии .
Нвредбп те в от 2016 т. по ииформшит и документите :; сити-тв п.. предучилищното и

училищното обрптошие (ооо„ дв. бр. бб от 23.08.2016 г.).

След зпрьршеп хн клио и уопешио попожепп изпити по теорид и по првктпто се придьбинв
прдпоепособпоет. Итпипт/иепитите ц придобиеш и. прошпоообиоет и пропвжлп по
ишиоиппнп изпити.! програм-. угпрдем от минипърв пп обриоввниетои шута и/ипи

нормативни вкюи по други компттии ортдии.

Изпити билети, теототе, кпуси. поде-ти и з.двпид :ш првиоспособносгип по Нвредбв пт а то

кпмптигност пв морски-те пиов ! гепубпиид Бшприя, ипдедепд от Министерството пп

трепепортв, ииформддиопиите пхиолпгии и съобщнит ее пглвсумт : мтпъпптпеппт
пкидит ..Мпрсквцдмииистрши!" (ИА .мииу



: 7 Организацията и прррежлдпеш пп изпип/изптт :: определи еьглиспо наредба. издадени
от миииггьрп »“ образа-дните и ппуклп и/или нормативни питие ил други комитети-ни
пргми

Придобити прешлиобиш се удосювернва : дпкумсиг 15 правоспособност.
Условията и редът и издаване на доиуиеип :: прдщпшобнш се опредшт от наредби,

изпшиь от иичитрп иа обршвппиею п пиушп и/или (: пернати-ии„при. лишени от
други компетентни рртии.

!У. овяснитшпш вшткки
4 | Учвбиип плли е рпрлбпюи ин „спор-пие ил гривни и предучилищчто и училищни:

обратими, зриоп. :. професиоимиию оерщмчие и абучеиие. Нврслбд )е 4 „: 2п15 г.
„ учебния плпи. рвмхои прогрдм- „в" - „рим в: и Държи-ни. обрмпвнтелеи паши(дос; за приррвицпе иа кшифишия пр пррфесилп „Кпрабовпдш“.

4.2 Изучдииип първи чужд език продължи" в Х! и хп или или чужд шик по професии-л
4 3. Учеаиите чпеове. предоспввни :. рпзширепп пррфееиришил подтип. ще рщпределпт !

училищни. учьвеи план за изучвввне на учебни предмет/модули, които рцвицт и
усърършеипш тленни коипемгпоеги и обшита. трип-ши и/или спдцифичмап
професионални пошта-к: . съмнение :: итреете и ищи-идуьлптевшмшопи и.
учечипт и с възможност“: и. училището . питие : дос :: придрвище нд
кщифихлцщ по професит, Кото учебииле предмет а по »ипионллиигестил-ши за
компттмши. морсит лим. прогршт ее сьгмсумт :: июмм

4.4 Учебник часове за рщширем професиошм подготви миже др се пключвт за юучманс
учебни предипи/ирдули с учебно съдържание июбходииа си придоби-ди: ил
правоспособност.

45. Учевиипь часове. предоепвеии з- рпширеи. професиоишм подготви може ли се
изпадащи и за усвоил-ие пп резултищ учепт рт дос „ придьбише пп кшиФищии
по професия : пр-пиш тиен ип професипидлмп ищификлцил . сън-гигант :
итрееите ив учеиипт ис възможност: ип училищею.

м. Учебните часове. предишни :. пшширема ппдттвхь, и рщпредепн . училищния
учевеи план и изучпше на учебни предмет и пбщообрщоиплит пот-ил в
зписимопи импресии пп учениците и щиожиоете ип училището

4 7 Чип-п: по Фпкшгптими учебни попие. колю ще ре ихучввп | ин или при учебна“шиш си по предмегиге ФУЧ Български език и литерпур- 72 под ( : чш сщмичип) и
ФУЧ Ммм-тии; 72 час.( 2 член седмично), с обшд продължителност 144 чд ..



м. чт от сбучеиит по прлтпп ее мшрщм пл тремпжор. по одобрепл и ИА "МА“
програми.

4.9 Производствената прлпико . плошелп. се проижл- по учебни прогрпмп и график,
ушрдем- от диретрд мо училище“) в :пвисимосг ш конкретните условия и
възможност и „ орпиизмрлме. Учебното прогрлмо и трооипьт зд провеждане на
плавателния попита във фирми - ппртиьори и училището се пглшумт ::

ръковолтптс нн фирмт.
4 но. Учебната плпшелмл практики и произюдпимлп препил , плоителмп ! х, Х! и хн иллс

се иргдиитирп . ситктви: : Наредба по а за компетепшоет на морските лиил в
Републии- Бьлприл. Копш по преме мл учебния шдиип им! шможцтхт да се осигури
корло и „го == проведе пллшелил пролин, шжеиие »" сшппиою училище е
пропуситш учебио еъльрмиие да се прарупирн и преполще нв учениците. Часа-пс по
учебни-в плпьптелио пршии- и прсизюопвемцп пр.и-ии ,Минели: за учениците от
х. х: и хн клвс мотлт до се пропеишт и през месец юли. август и еетеи-ро след
приключим: нв учебните лилия сьотш-но „ х и х; клле по график, упърпеи от
директора, след еъгллеуьлие с мпчщмиквп. руо. часовете по този графикд. се включват в
именит за арпиизирдик и. пеииосгп и. училището (Списък - обрщл М: 1) и
следващия учебни гооипл. Оцепкл ц лрооедеипп учсбит мотели. проти. и
ороиношмилп прпитиип , шпцптп . х. х: и хп или, д. се носи" след нейното
приключим: и рсгистрирдитй в потопилидирекция и. ИА „ми.

4 и. Ф-кулптитт учебни идеш, прелест-неми „ допълнителн- попготощ, може по се
изпети“ „ изуилще и. умеели предмети съобршно жив-пит о. ученишгге и
възможностите по у-типищею. Коп-ш учебмите предмет с: по иплиомоппитешилдрти за
Компиен-тостнв мерсктНиш. прот-мите еещлиуш с итмм


