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2022 /2023 учебна година

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИJI

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БВЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДЕЗИК
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ПРоФЕСИЯ:

СПЕЦИАЛНОСТИ:
СТОПАНСТВО

(r2 l 080t NtЕхАtl']АЦI{rI I tA С I],ЛСкоТо

Форма на обучепие: ДНЕВНА
Орrапизация на учебния денl ЕДНОСМЕННО

УчилищнияТ уIебеIi план е разработен въз основа на типовия учебен план за

професионално образование по pilI\,tкoBa програма в - вдриднТ ,,В5", угвърлен със Заповед

l,гs Рд OS - з560/i7.08.20l7 юдина на министъра на образованието и науката. Приет е на

заседание на Педагогическия съвет - Протокол Ns 8/02.09.2022г., съгласувш{ е с обществения

съвет към училището - Прt-l.гокол Ns 5/09,09,2022 г. й е утвърден със заповед х!рд_01-

963/09.09.2022г. на директора.
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l. ГI'А(D1,1к Н.,\ }'ЧЕliНtiЯt ПРОllЕ(]

VПI, Ж, Х, XI и ХII клдс

VIII И IX КЛаС

Х клас

Xl клас

ХII K;rac

I срок - 18 учебни седмици

II срок - 18 учебни седмици

II 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 седмицш,
от които 2 седмици
за производствена практика

вдкАнции: Съгласно )твърдеЕия от министъра на образованието и науката за коЕкретната

учебна година график.
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СВДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОИ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

l 1,1lпIlIallla.telt етаII

Х клас

Учебни седмици
36 учебни
седNtици

2 уч.
седмицш

Учебнu преdмеmu

Сеdмuчен брой учебнu часове

Гоduшен брой

учебнч часове
I учебен
срок - 18

учебнu

IIучебен
срок- 18

учебнu
сеdмuцu

2

учебнu
сеdмuцu

[. ОбшtообразователIlа поjlго1,0вliа
Български език и литература J ) 108

Чужд език - Английски език 2 2
,72

Ччжд език - Руски език 2 2 72

математика 2 2 72

информационни технологии 0 1 18

История и цивилизации 4 ) 126

География и икономика 2 з 90

Философия 2 2 72

Биология и здравно образование 2 2 12

Физика и астрономия 2 2 72

Химия и опазване на околната среда 2 2 72

Музика 0 l 18

Изобразително изкуство 1 0 1ti

Физическо възпитание и спорт 2 2 72

икономика l 1 зб

Общо за раздел Д 27 28 990

l. Tcoplrll lla профссlrяr а

1.1 Трактори и автомобили () 2 З(l

1.2 Земеделска техника l 0 18

1 ПDакт,rrка rl ir rtрофссrrя,t:r

2.|. Учебllа llp:lI{.r икil
2.t.l Трактори и автомобили 2 0 36

2.1.2 Земеделска техника 2 0 зб
),,

Производствена пракT,ика
64 6,+

lV. Разшнрена професrrоIlа,,rна п0]ll o1,oBKa

l. TcoDtrlt lta trрофесlIяr,а
1.1 Двигатели с вътрешно горене 0 l i зб]--.

0бщо за раздел Д + раздел Б 1) з2 6,1 1l52 64
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Разпе.п А - :lалължителнrt yчебнлl часове

lL Обша пDофесrrонална подготовка

Разде.л Б - пзбrrраеlrrи yчебни часове

2

Обпr бпой часове за Dазде"п Б f, .l 64

Разле,п В - факyлтатrrвrtrt у,Iебrlп часове
V. Лоttъ:rнrrтеjIнil пOJlI,о,Iовка

Обцlо з:r рлз:tс.п А + разде.ц Б * разле.r В з2 1) l l52 64



ПI. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

4.1. Учебният план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за уцашu|ноmо u преDучlъпuulноmо

образованuе, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Нареdба NЬ 4 оm 30,11.2015z. за учебнuя план и

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

paI\.{KoBa програма ,,В" - вариант В5 и .Щържазния образователен стандарт (!ОС) за

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

4.2. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпродеJuIт в

училищния учебен план за изу{авш{е на учебни предмети/модули, които развиват и

усъвършенстват отделни компетенттIости от общата, отасловата и/или специфичната

професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуа,,Iните възможности на

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

ква,rификация по професията. За-пожените в 10 клас часове са разпределени за изучаване на

учебни предмети, които дават начални и основни познания от специфичната професионarлна

подготовка.

4.3. Производствената практика се провежда по учебна прогрttма и график, угвърдени от

директора на училището в зависимост от конкретните условиJI и възможностите за

оргaшизирането й. Учебната ПрограI\{а и графикът се съгласуват с ръководителя на

стопчшската оРганизациЯ (предприятие), в която се провежда практическото обr{ение.

4.4. Факултативните уlебни часове, не се пред'lагат.

4.5. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ооп, се включва

и по един уlебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следЕите

видове спорт: баскетбол, съгласно чл,92, м. 1 от ЗПУо, чл.14, а,r. З,т.'7 и ал. 5 от Наредба

Ns 4/30.1 1.2015 за учебния план.

4.6. Всяка учебна седмица вкJIючва и по едиЕ час час на класа съгласно чл.92, аJI.2 от ЗПУо,

чл. 14, ал. б от Наредба Jt 4/З0.11.2015 за учебния план.
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