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(
УТВЪРЖДАВАМ:

)rчилиIцЕн учЕБЕн пллн
за xI а клас

2022 12023 учебна година

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИJI

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НАЧУЖД ЕЗИК

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

ПРоФЕСИЯ:

СПЕЦИАЛНОСТИ:

525 моторнипрЕвознисрЕдствА,
КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ
срЕдствА

525020 монтьорнАтрАнспортнА
тЕхникА

5250202 пътно-строитЕлнА тЕхникА

Форма на обучение: ДНЕВНА
Организация на учебния ден: ЕЩНОСМЕННО

Училищният уrебен план е разработен въз основа на типовIлJl учебен плшr за

професионално образование по purnouu ,rpo.pu,u в _ вАриАнТ ,,В5", утвърлен със Заповед

:Tn ЁД oS _ 5161/6s.09.2017 година на миЕистъра на образованието и науката. Приет е на

засодание ва Педагогическия съвет - Протокол Ns 8/02.09.2022г., съгласуван е с обществения

съвет към училището _ гIротокол Ns 5/09.09.2022 г. и е утвърден със з.шовед Nsрд_01,

96З l09 .09 .2022г. на директора.
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l. грАФик нА учЕБниrl llr,()цliс

VIII, IX, Х, XI и ХII клас

VIII И IX КЛаС

Х клас

Xl K.Iac

XIl клас

I срок - 18 учебни седмици

II срок - 18 учебни седмицп

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 седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

вдкднции: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната

учебна година график.
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

II гимrrазиален етап

XI клас

Учебни седмици
36 учебни седмици 2 уч.

седмпци

Учебнu преd-меmu

СеОмuчен брой учебнu часове

Гоduшен брой

учебнu часове

I учебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок- 18

учебнu
сеdмuцu

2

учебнu
сеdмuцu

Е
:

Български език и литераryра з ] l Ott

Чужд език - Английски език 2 2 7z

математика
1 2 72

Гражданско образование l l зб

Физическо възпитание и спорт 1 2
,72

Чужл език по професията Русдц чхц 2 2 72

Общо за раздел А l2 Iz J32

ll. О,r,рлслова проt

l. Теория на професията
1.1. Електроника l 1 зб

1.2.
Хидравлични и пневматични
чстоойства

l ] Jo

1.3.
,) 36

IY. СпецIrфична професион ална подготовка

1. Теория на rrрофесията

1.1. Щвигатели с вътрешно горене 1 l 54

|.2. А втотранспортна техника 2 l 54

1,3. Пътно-строителна техника з l08

l.,l.
Ексгt лоатация на пътно-стоителна
техника

1 2 54

2. Прлктltка Hlt професrlяr,л

2.1. Учебна lrpaKTиKa

2.1 .l Двигатели с вътрешно горене 0 1 |26

2.|.z.
Обслужване и ремонт на пътно-
строителна техника_ 8 0 144

2.2. Прои rволствена пllцfцка 64 ь4

V. Разшrtреrrа професиом пна пOдготовка

l. Теория на професия,rа

1.1 Пътно-строителна техника 2 2 12

VI. Разширеrrа подготOвка
zо-Т-б-Т ьс t 720 l 64()бщ броir rracoBe ]а разле.rr Б

Общо за раздел А + раздел Б 32 з2 64 l l52 61

YП. ,Щоп: ,лвите. lI]l1l по отовка
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Разде:t Б - trзбирлеrllл ),чебtlц часовс

Разлел В - факу"лr aTrrBцlr учебпrl ,lacoBe

Обцо за ра]деjl А + разде.,I Б + раздс;I ll 32 з2 64 1l52 64



ПI. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

3.1. УчебнияТ план е разрабОтеЕ съгласно чл. 94, на Закона за учuлulцнопо u преdучtlлuulноtпо

обрвованuе,чл.14,чл.16ичл.17наНареdбаNg4оm30.]1.2015z.заучебнuяrшани

приложение Ns 8 към същата Наредба, Закона за професионалното образование и обучение,

рамкова програма ,,В" - вариант В5 и .Щържавния образователен стаядарт (ДОС) за

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

3.2. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка се разпредеJuIт в

rIилищния уrебеп план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват и

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професиона"rна подготовка в съответствие с интересите и иЕдивидуалпите възможности на

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

квалификачия по професията. Заложевите в 11 клас часове са разпределеЕи за изучавчше на

учебни предмети, които дават начмни и основItи познания от специфичпата професиона,пна

подготовка.

3.з. Произволствената пр.ктика се провежда по учебна програý{а и график, }твърдони от

директора на училището в зависимост от коЕкретните условия и възможностите за

организирането й. Учебната Програ]\4а и графикът се съгласуват с ръководитеJIя на

стопzlнската оРганизациЯ (прелприятие), в която се провежда практическото обу{ение,

3.4. Факултативните уrебни часове, не се предлtгат,

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

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

видове спорт: футбол, съгласно чл.92, м.1 от ЗПУо, чл.14, ал. 3, т.'7 и a:r. 5 от Наредба Nч

4/30.11.2015 за учебния плаl.

3.6. Всяка уlебна седмица включва и по един час час на класа съгласllо чл. 92, ал. 2 от ЗПУо,

чл. 14, ал. б от Наредба No 4/30.11.2015 за учебния rrлан,
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