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ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИВ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ВТОРА СТЕПВН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИJI

БВЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДЕЗИК

l t р()q)Е(]IIоl tAJll() ItA l l P,\]l].lI Е l lIl I,.: 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛЛВЛТЕЛНИ
срЕдствА
МОНТЬОР НА ТРАНСПОРТНА
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525020 l ABTOTPAtIC-I I()PTIIA,гЕхникА

Форма на обучение: ДНЕВНА
Организация на учебния ден: ЕДНОСМЕННО

Училищният уrебен план е разработен въз основа на типовия уlебен плап за

професионално образЪвание ,rо p**ouu npo.p*u в _ вАриАнТ ,,В5", утвърден със Заповед

Nn Ёд oS _ 51б4ld8.09.2017 година Еа министъра на образованието и ца}ката. Приет е на

заседание на Педагогическия съвет - Протокол Ns 8i02.09.2022г., съгласрiu{ е с обществения

съвет към училището _ прот,окол Ns 5/09.09,2022 г. и е утвърден със заповед ]фрд_01_

96З l 09.09.2022r. на директора.
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VПI, IX, Х, XI и ХII клас

YIII И IX КЛаС

Х клас

Xl к.цас

ХII клас

I срок - l8 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 седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

вдкднцииз Съгласно утвърдения от министъра на образовапието и на},ката за конкретната

уrебна година график.
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Il. учЕБни првдмЕти, сЕдмичвн и годишЕн БроЙ нА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

II гrIпtназиалеrI eTatt

XI к.пirс

Учебни седмици
36 учебни седмици 2 уч.

седмпци

Учебнu преDмеtпu

Сеdмuчен брой учебнu часове

Гоduшен брой учебнu
часове

I учебен
срок - l8
учебнu
сеdмuцц

IIучебен
срок- 18

учебнu
сеdмuцu

2

учебнu
сеdмuцu

Общообрlзователна п()д ,()товка

Български език и литература J з l08

Чужд език , Английски език 2 1 12

математика 2 2
,72

Гражданско образован ие l 1 зб

Физическо възпитание и спорт 2 2 12

Чужд език по професията Руски език 2 2 1z

Общо за раздел А |z 12. 432

III. ( па подготовка

l, Tcoprtrr ltl професпя,I а

1.1. Електроника l l зб

1.2.
Хидравлични и пневматични
чстпойства

l l зб

l.J, Безопасност на двltжението по
пътищата

0 1 36

l\'. С II ец lr ф Ir.r It ar п рофсспоrr l,jltIir ll ()jl г0II) в lill

1. TcoDIrrr lll tt1lо{rесrlяT l
1.1, .Щвигатели с вътрешно горене 2 l 54

1.2. Автотранспортна техника 0 jб

2
,72

1.3.
Мехатронни системи в
автотDанспортна техника

.|

1..l.
Е ксп,lоатация на автотанс портна

техника
2 l 5,1

1 Прlк t llKa rta профссият:r

2.,l,. Учсбна прлнтпк:r
2,1.1 Двигатели с вътрешно горене 6 0 ]08

)l,' Обслужване и ремонт на
автотранспортна техн ика

6 6 2lб

2.2. Проrt lBt1,1cTBcrta п pllK гIIка 64 61

V. Разullt petra професlrоца IHa Irодготовка

1, Прлкr ttKa trlr II рофесItя,r,l

1.1
Обслужване и ремонт на
автотранспортна техника

0 4 12

VI. Разшпрена подготовка

Общ брой члсове за раздеjr Б 20 20 6,1 720 6.1

Общо за раздел А + разд€л Б 32 1.' 61 l152 64

l. .Щоп,ч. D1,oBKa.цнlt l,с.ппа tl

стр,3

Рлзде.l А - задълrкителн}l 1,чсбнrгracoBc

II. Обща професиоtlа",Iпа подготовка

Разле-t Б - пзбпрас,rrrt 1,чебllп ,lacoBe

т-

Разлел В - rIilcoBe



ПI. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

3.1. Учебният план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учхutulцнопо u преdучшlutцноmо

образованuе,чл.14,чл.16ичл.|7наНареdбаNg4оm30.]1.2015z.заучебнuяпланп

Приложение JФ 8 къМ същата Наредба, Закона за професионалното образование и обучение,

рамкоВаПрогрzll\{а,,В''_вариантВ5и,Щържавнияобразователенстандарт(ДоС)за
придобиване на квалификация по професията ,,монтьор на траЕспортна техника",

3.2. Учебните часове, предоставени за разширена професиона;lна подготовка, се разпредеJUIт в

училищЕия учебен план за изучакше на учебни предмети/модули, които развиват и

усъвършепстват отдеJIни компетеЕтности от обцата, отрасловата и/или специфичната

професиона.пна подготовка в съответствие с интересите и индивидуаJIните възможности на

учениците и с възможностите на училището в съответствие с .,ЩОС за придобиване на

квалификация по професията. Заложените в 11 клас часове са разпределени за изучzlване на

Учебнипредмети,коитоДаВатначалнииосноВнипознанияотспецифичнатапрофесиона.тна

подготовка.

3.з. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, }твърдени от

директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за

оргаЕизирмето й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководитеJIя на

стопанската орГaшtизациЯ (предприятие), в която се провежда практическото обучение,

3.4. Факултативните уlебни часове, не се предлaгат,

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

и по един 1^rебен час за организирaше и провеждане Еа спортни дейности чрез следните

видове спорт: баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУо, чл.14, ал. 3,T.'I 1,1a;l. 5 от Наредба

Jф 4/З0,1 1.2015 за уrебния план.

3.6.ВсякаУчебнасеДмицавключваипоеДинчасчаснакласасЪГЛасllочt1.92,ы1.2отЗПУо'

чл. 14, ал. б от Наредба Ns 4/30.1 1.2015 за учебния план,
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