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IIРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
,овл.п.минчЕв"

.Монтана, ул."Вл.П.Минчев"7 l
: vladimirovo@abv.bg

УТВЪРЖд|АItАМ:

УЧИЛИIЦЕ,Н УЧЕБЕН ПЛАН
за хII а клас

2022 12023 учебна f одина

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИВ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФВСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИJI

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДЕЗИК

ПРоФЕСti()НАЛt lO HAIII'Al]ЛEIllll,]: 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ
срЕдствА
МОНТЬОР НА ПОДЕМНО-
ТРАНСПОРТНА ТЕХНИКА

ПРоФЕСИЯ:

СПЕЦИАЛНОСТИ:

525060

5250601 подЕмно-трАнспортнА
ТЕХНИКА, МОНТИРАНА
НЛ ПЪТНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА

Форма на обучение: ДНЕВНА
Организация на учебния ден: ЕДНОСМЕННО

Училищният уrебен план е разработен въз основа на типовия учебен план за

професионыrно образование ,rо pu**o"u .,po.pa,u в _ вАриАнТ ,,В5", утвърден със Заповед

:тs Ёд os-s r зЗ108.09.2017 годиЕа на министъра на образованието и наl,ката, Приет е на

заседание на Педагогическия съвет - Протокол N9 8/02.09.2022г., съгласуван е с обществения

съвет към училището , lIротокол Nq 5/09.09.2022 г. и е утвърден със зtшовед Nрд_01_

963/09.09.2022г. на директора.
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t. I,рАФик нА учЕБния IIl,оцЕс

VIII, IX, Х, XI ш ХII клас

VIII И IX КЛаС

Х клас

Xl K.lirc

XI| к;lлс

l срок - 18 учебни седмпци

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 прilкти ка

II срок * 13 учебнп седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

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

улебна година график.
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМВТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

ll гимназиален етап
xll клас

учебни седмици
29 учебни седмици 2 уч.

седмици

Учебнu преdмепu

Сеdмччен брой учебнu часове

Гоduшен брой учебнu
часове

I 1пебен
срок - l8
учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок- I 1

учебнu
сеdмuцu

2

учебнu
сеdмuцч

:..Iпа п(

БъJIгарски език и литература 87

Чужд език - Английски език 2 2, 58

математика 2 2 58

Гражданско образование l l 29

Физическо възлитание и спорт 2 2 58

Чyжд език по професията Руски език 2 2 58

Общо за раздел А l2 l2 3.18

Il. oTpacJloBa професrIOнална под|'оIовка

l. Теория на rrрофесията

1.1.
Информационни технологии в
пDофесията

0 2 22

V. Спецttфrrчна професlIопа.,Iна подгоT,овка

l. Теоршя rra професията

1.1.
Подемно - транспортна техника,
монтирана на Iтьтни транспортни
сDедства

з 0 54

l.z.
Експлоатация на подемно-
транспортната техника, монтирака на

пътни траяспортни средства
2 2 58

l..1. Превоз ва товари 0 1 ll

l..l.
Безопасна експлоатация и технически
кадзор на повдига,гелните съоръжения

1 ] 29

П рактпка на прtrфесtlяr а

2.1. Учебна практика

2.1.1

Обслужване и ремонт на
подемно - транспортна техника,
монтирана на Ilътни траrtспортни
средства

7 5 l8l

2.|.2.
Технология на работа с подемно-
транспортна техника, монтираllа на

пьтни т]]анспортни средства
4 4 1lб

2.1.3.
Управление на моторно превозно
средство

l з 51

)1 Производствена практика 64 64

v. РiзlцItрена лрофе пOдfотовка

l. ПDактика на пDофесията

1.1 Товаро-разтоварни и складови машини l l 2.)

vl. Ра tltl Il pella ll0;lt ()lol]liil

1.1 Български език и литература l l 29

Общ бi]оii чitсовс за ра,lдел Б 20 20 6;l 580 64

Общо за раздел д + раздел Б 32 з2 6,1 928 6,1

lrt ччебнll часове

vlI. Допълrlllтелtlапоllготоl]ка _-.--l-:+:.-.l-'
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III. ЗДВЪРШВДНЕ И УДОСТОВЕРЯВДНЕ НД ПРОФЕСИОНДЛНОТО ОБРДЗОВДНИЕ

3.1. Професионалното образование по този уrебен план се придобива след:

. успешвО положен държавеIr зрелостен изпит по уrебния предмет Български език и

литература;
. успешнО положеН държавеН изпит за придобиване на втора степен на професионална

квалификация - по теория и практика на професията ,,мовтьор на подемно-транспортна

техника", специilлносТ ,,Подемно - транспортна техника, монтирана на пътЕи превозяи

средства".

3.2. Завършеното професионмно образование се удостоверява с диплома за завършено средно

образование и свидетелство за професиона;rна квалификация.

3.3. Учениците, успешно завършили ХII клас, които не са се явили или не са положили успешно
някои от изпитите по т. 3.1. по свое желание, получават удостоверение за завършен втори

гимназиален етап на средно образование.

3.4..щържавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификaщия се провежда

в две части - по теория на професията и по прilктика на професията, по нациоЕална изпитна

програма, утвърдена от министъра на образованието и Еауката. Организацията и

провеждането на държавния изпит за придобиване на професиона.ilна ква,тификация се

определят с наредба на министъра на образованието и Еауката, а съдържtшието им -
съгласно дър}кавния образователен стандарт за придобиване на квалификация по

професията.

3.5. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за

професионална квалификаtия. По свое желание придобилият степен на професионална

ква;rификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за

професионална кватификация. Формата и съдържtшието на докуIиентите са определеяи в

наредба No 8 от 20lб г. за ияформацията и документите за системата на предrrилищното и

училищното образование (обн.,.ЩВ, бр. бб от 23.08.2016 г.).

3.6. След завършен ХII клас и успешно положени изпити по теория и по практика се придобива

правоспособност, както следва:

. машинист на кранове стрелови тип, монтирtlни на автомобили или на са]{оходни или

несаI4оходни шасита с товароподемност до 16 тона;

. машинист на подвижни работни площадки;

. заработас електрокари и мотокари в предприятията;

. за управление на моторно превозно средство от категория В и категория С,

з.,7, Организацията и провеждането на изпита/изпитите се определя съгласно наредба,

издадена от министъра на образованието и науката и/или Еормативни актове на други

компетентни оргави.

Придобитата прЕlвоспособност се удостоверява с докуN{ент за правоспособност

(свидетелство за правоспособност или лруг локумент).

Условията и редът за издаване на док)мента за правоспособност се опредеrrят от наредбц

издадена от министъра на образованието и науката и/или с нормативни актове, издадени от

други компетентни органи..
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Iv. ПОЯСНИТЕЛНИБЕЛЕЖКИ

4.1. Учебният план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учttлu|цнопо u преёучuлutцноmо

образованuе, чл. 14, чл. 16 и чл. |7 на Нареdба Np 1 оm З0.]].2015z. за учебнuя план и

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

рамкова програма ,,В'' - вариант В5 и Щържавния обрвователен стандарт (.ЩОС) за

придобиване на ква,rификация по професията ,,Монтьор на подемно-трш{спортна техника".

4.2. Учебните часове, предоставени за разширена професиона:rна подготовка, се разпределят в

училищния учебен план за изг{аваIIе на учебни предмети/модули, които развиват и

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на

учениците и с възможяостите на училището в съответствие с .ЩОС за придобиване на

квалификация по професията. Заложените в 12 клас часове са разпределени за изучаване на

учебни предмети, които дarват начални и основни познания от специфичната професиона-llна

подготовка.

4.3. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, }твърдеЕи от

ДирекТоранаУчилиЩеТовзаВисиМостотконкреТнитеусЛоВияивъЗможноститеза
организирането й. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на

стопанската оРганизациЯ (прелприятие), в която се провежда практическото обучение,

4.4. Учебната прtlктика по управление на моторно превозно средство се организира и провежда

индивидуirлно за всеки ученик по график и в неуlебно време или с откъсваяе от r{ебна
практика

4.5. Факултативните учебни часове, не се предлarгат

4.6. Всяка учебна седд.rица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ооП, се включва

и по един уrебен час за оргчlнизиране и провеждане на спортни дейности чрез следните

видове спорт: футбол, съгласно ,lл.92, ал. 1 от ЗПУо, чл.14, a,.r. З, т.7 и ал. 5 от Наредба Ns

4/З0.11.2015 за учебния план.

4.7. Всяка учебна седмица вкJIючва и по един час час на класа съ. пасно чл. 92, ал, 2 от ЗПУо,

ч;l. 14, ал. б от Наредба Nо 4/30.11.2015 за учебния план.
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