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УЧИЛИIЦЕНУЧЕБЕН ПЛАН
за х а клас

2022 12023 учебна година

ЗА ПРОФВСИОНАJIНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИJI

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

ПРОФЕСИОНДЛНОНДПРДВЛЕНИЕ:525 МОТОРНИПРЕВОЗНИСРЕДСТВД,
КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВЛТЕЛНИ
срЕдствА

ПРоФЕСИЯ: 525020 МонТЬоРнАТРАнсПоРТнА
тЕхникА

СПЕЦИАЛНОСТИ: 5250202 пътно-строитЕлнА тЕхникА

Форма на обучение: ДНЕВНА
Организация на учебния ден: ЕДНОСМЕННО

Училищният 1^rебен план е разработен въз основа на типовия учебен план за

професионално образовшtие по рамкова прогр.lма в - вдриднт ,,в5", утвърлен със Заповед

й рд oS - 51бl/d8.09.2017 година на министъра на образованието и науката, Приет е на

заседtшие на Педагогическия съвет - Протокол }lb 8/02.09.2022г., съгласувtlЕ е с обществепия

съвет към училището - Протокол хь 5/09,09.2022 г. и е утвърден със 3.шовед ]фрд-0l-

96З l 09.09.2022г. Еа директора.
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I. грАФиIi нА учIlБIlлlrl

VIII, IX, Х, XI и ХII клас

VIII И IX КЛаС

Х клас

Xl клас

XI I к.,Ilс

ВАКАНЦИИ: Съгласно

учебна година график.

I срок - 18 учебни седмици

II срок - 18 учебни седмици

Il срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

от министъра на образованието и нащата за конкретната
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Il. уLlЕБни IlрЕдмЕ,1,1t' сЕllN{иttЕн и годишЕн БроЙ нА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

l гимназиален етап
Х клас

Учебни седмици
36 учсбнrl
cejlNlllllи

2уч.
седмпци

Учебнu преdмеtпu

Сеdмuчен брой учебнu часове

Гоduшен брой

учебнu часове
I учебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок- 18

учебнu
сеdмuцu

2

учебнu
сеdмuцu

Ряtпе.п А -,]rпъ.пяtитеJIни ччебtlrr часове

l. О б цообр азо вател ll а поllго,r,OвIiа

Български език и литература з J I08

Чужд език . Англи йски език 2 2 72

Чужд език - Руски език 2 2
,72

математика 1 2 ]2

Информационни технологии 0 1 18

История и цивилизации 4 J 126

География и икономика 2 з 90

Философия 2 2 72

Биология и здравно образование 1 2
,l2

Физика и астрономия ) 2 72

Химия и опазване на околната среда 2 2 ]2

Музика 0 1 18

изобпазително изкчство l 0 1tl

Физическо възпитание и спqрI_ 2 2 72

IL Обща професll oHa"rrrA IIодгот0l]кд
икономика l l ]6

Общо за раздел А 27 28 990

Раздел Б - лlзбrlраепrIl учебнrr часове

III. Отраслова професпонална подrото
l. TeoJrlrrt па профссllrl га

1.1 Електротехника 2 0 36
,, llрактпка rll ttрофссIltrта
z.l. }'чсбнir прак,l rlKa
2.|.1 Обцопрофесионa}лни умения ) 2 90

IV спеrrlrФllчllit гtDotbeclltltlitлtl:r rtод f o,IoRIi2t

l. Пrro11,1BoдcтBerIa II prlKTttKil 64 64

V. Разшппена tl DoфecIrtrп:r.-r на подt,t)товка
1. l lDilli I llKa tla пDOФсслI|пl:l

1.1
По специа.пността-
Автотенекеджийство

0 ) зб

Общ броil часове з:t раздс"r Б 4 64 l62 б4

Общо за раздел Д + раздел Б 1, з2 6,1 l 152 64

Раздец Ц :фзцудlllщцдцш9qццjцý9ц9
VI-,Toltr,:IrrrlTcJl}la IIojll oT()BKil

Общо за разлсjl А + ptl]j(eJI Б + разлел ll l, з2 64 1152 61
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ПI. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. УчебнияТ план е разрабОтеЕ съгласнО чл. 94, на Закона за учtьluu||ноmо u преdучuлutцноmо

образованuе, чл. 14, .rл. 16 и чл. 17 на Нареdба Ns 4 оm 30.11.2015z, за учебнuя план и

Приложение Np 8 към същата Наредба, Закона за професиона.пното образование и обучение,

рамкова програJ\.{а ,,В" - вариант В5 и .Щържавния образователен стандарт (.ЩОС) за

придобиване на квалификация по професията ,,монтьор на транспортна техника".

з.2. Учебните часове, предоставени за разширена професиона,тна подготовка, се р,впределят в

училищЕия rrебен план за из)чаване на учебни предмети/модули, които развиват и

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професиона,rна подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности Еа

rIениците и с възможноСтите на училището в съответствие с ,ЩОС за придобиване на

квапификация по професията. За,тожените в 10 клас часове са разпределени за изучаване на

учебни предмети, заложени в учебния плаш за придобиване на I степен на професиона,T на

квалификация за професия: Работник по транспортЕа техника" специалност:

Автотенекеджийство.

З.3. Произволствената практика се провежда по учебна програN{а и график, }"твърдени от

директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за

оргtlнизирането й. Учебната програма и графикът се съглас}ъат с ръководитеJIя Еа

стоп lската оРганизациЯ (предприятие), в която се провежда практическото обучоние,

3.4. Факултативните уlебни часове, не се предлагат.

3.5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ооП, се вкJIючва

и по един уrебен час за оргalнизирtше и провеждitне на спортни дейности чрез следните

видове спорт: футбол, съгласЕо ,lл.92, ul. 1 от ЗIТУо, чл.14, ал. 3, T.'l yl ал. 5 от Наредба Nл

4iЗ0.11.2015 за учебния план.

3.6. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, шr. 2 от ЗПУо,

чл. 14, ыr. б от Наредба Nл 4/30.1 1.2015 за учебния план.
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