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2022 /2023 учебна година

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИJI

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НАЧУЖДЕЗИК

ПРОФЕСИОНАЛНОНАПРАВЛЕНИЕ:525 МОТОРНИПРЕВОЗНИСРЕДСТВА,
КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ
срЕдствА

ПРоФЕСИЯ: 525020 МонТьоРнАТРАнсПоРТнА
тЕхникА

СПЕЦИАЛНОСТИ: 5250202 ПЪТНО-СТРОИТЕЛНА ТЕХНИКА

Форма на обучение: ДНЕВНА
Органпзация на учебпия ден: ЕДНОСМЕННО

Училищният уrебен план е разработен въз основа на типовия учебен плая за
професиона,,rно образование по paJ\{KoBa програJt{а В _ ВДРИДНТ ,,В5", утвърлен със Заповед

М РД 09 - 5161/08.09.2017 година на министъра па образованието и науката. Приет е на

заседание на Педагогическия съвет - Протокол }lb 8/02.09.2022г., съгласуван е с обЩествения

съвет кьм }чилището - Протокол N9 5/09.09.2022 г. и е }твърден със заповед NsРД-01-

96З l 09,09.2022г. на директора.

обл.Монтана, ул,"Вл.П.Минчев"7 1

: pgt_vladimirovo@abv,bg
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l. l,рАФик }l,,\ учЕБнl,tя процЕс

VПI, IX, Х, XI и ХII клас

YIII П IX КЛаС

Х клас

Xl K.rrac

XlI K"lac

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 учебпи седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

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

ВАКАНЩИИ: Съгласно )твърдеЕия от министъра на образованието и науката за конкретната

уlебна година график.

с,|р,2



ll. УIIВБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

I гимназиален етап
VIII клас

Учебни седмици Зб t,чебнrr селNtlI IlIl

Учебнu преdsчtепu

Сеdмuчен брой

учебнu часове
Гоdutцен брой учебнч

часове
I учебен
срок- 1В

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

Раздел А - задължителни yчебнш часове
I. ОбlIlообJrазова I e.|lIta tlодготORIiа

Български език и литература 4 1 144
Чужд език - Английски език 1 4 l44
математика J ) l08
ИнфоDмационни технологии l ] зб
История и цивилизации 2 2 ]2
География и икономика l 1 зб
Философия 1 l 36

Биология и здравно образование 2 l 54

Физика и астрономия l 2 54

Химия и опазване на околната среда 1 l зб
Музика 0 l 18

Изобразително изкуство l 0 l8
Физическо възпитание и спорт 2 2 72

ll. Обпlir пDоdlссltоIIilлIlа полгOговка
ПDедпDиемачество l l зб
()бпrо ,lа 

раз,tе.,t А 24 21 864
Разле"ц Б - избrrраеми учебнп .racoBe

III. OTrrac.loBa прсrфесrrона.пrlа подготовка
l. 'f eoptIrl lta прttфесllrl l а

1.1 Техническо чертане 1 1 36

I!'. РазrппDен:r профссrrоtlа.,lна llo,f го гOвIiа
l. l'ctlpltlt rIa tIllофссltя l:t
1.1 Автотранспортна техника 0 1 18

) П;lirKTlrrclr II it Ilрофесrlята
2.1. Учсбtlа пDак,I IiKil
1r1 общопрофесионални умения ] 6 2з1
,7 l I ptltt lBo;lcтBcl Ia пp:lIiI,Illtil

Обш брой часове за раздсл Б
8 8 288

Общо за разлел А * разде"lI Б
з2 з2 l l52

Разде"т I} - факyлтативlrrt y.rебнrr часове
V. Допъ;lнtrr,елIIа подготовкrt

Общ<l за rlаздел А + разлеJl Б + ра:з,цел В l) 1, 1l52
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Ш. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

3,1. Учебният план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учuпuulноmо u преdучuлuщноmо

образованuе, чл. 14, чл. 16 и чл. 17 на Нареdба М 4 оп 30.11.20]5z. за учебнuя план п

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

pa]t{KoBa прогрztп{а ,,В" - вариант В5 и .Щържавния образователен стандарт (.ЩОС) за

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

3.2. Учебните часове, предоставени за разширена професиона,rна подготовка, се рaвпределят в

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

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професионална подготовка в съответствие с интеросите и индивидуалните възможпости па

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

квалификаlия по професията. За:lожените в 8 клас часове са разпределени за изу{аване на

учебни предмети, заложени в учебния план за придобиване на I степен на професионална

ква,тификация за професия: Работник по транспортпа техника, специЕlлност:

Автотенекеджийство,

3.3. Факултативните учебни часове, не се предлагат.

3.4. Всяка уlебна седмица, освен часовете по физическо възпитiu{ие и спорт - ООП, се включва

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

видове спорт: футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, .л.14, м. З, т.7 и ал. 5 от Наредба Nч

4/30.1 1.2015 за учебния плаrr.

3.5. Всяка rrебна седмица вкJIючва и по един час час на кJIаса съгласЕо ,tlt.92, ал.2 от ЗПУО,

ч;r. 14, ал. б от Наредба Jt 4/30.11.2015 за учебЕия план.

стр. 4


