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УТВЪРЖДАВ

УЧИЛИtЦЕН УЧЕБЕН ПЛЛН
за VIII б клас

2022 /202З учебна година

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА
ВТОРА СТВПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИJI

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНВ НА ЧУЖДЕЗИК

Гl Р()ФЕСllОI l AJl IO l i,цl lPAlt- I lj НI{Е: (l2 1 РАСТЕНИЕВЪДСТВО И
животновъдство

ПРоФЕСИЯ:

СПЕЩИАЛНОСТИ: б21080l мЕхАнзАция нА сЕлското
СТОПАНСТВО

Форма на обучение: ДНЕВНА
Оргапизация на учебния ден: EflHOCMEHHO

Училищният уrебен план е разработен въз основа на типовия учебен план за
професионално образование по paI\{KoBa програма В - ВАРИАНТ ,,В5", утвърден със заповед Ns
РД 09 - 3560/18.08.2017 година на министьра на образованието и науката. Приет е на заседание
на ПедагогическиrI съвет - Протокол Ns 8/02.09.2022г., съгласуван е с обществения съвет към
училището - Протокол J\b 5109.09.2022 г. и е утвърден със заповед NsРД-01-96З/09.09.2022r. gа

директора.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

621080 монтьор нА сЕлскостопАнскА
тЕхникА
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l. I-рАФLlк tlА уtIЕБн[{я проt(Ес

VIII, IX, Х, XI п ХII клас

VIII И IX КЛаС

Х клас

XI клас

ХII Klrac

I срок - 18 учебнп седмици

II срок - 18 учебни седмици

II срок - 20 учебнп седмици,
от които 2 седмпци
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

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

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

I I rlrrHaзlla;IcIl стltп

чIIl K"-lac

Учебни седмици 36 l,чсбlIlt ccл]rrIlIlIi

Учебнu преdмеmu

СеDмuчен брой

учебнu часове
ГоDuuлен брой учебнu

часове
I учебен
срок- 18

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

Раздел А - задължIlтелни у.rебни часове
I. Обпrоtlбпазоl]1l],е.lll:l lIолl о l ol]Kil

Български език и литература 4 4 |44
Чужд език - Английски език 4 4 |44
математика з J l08
Информационни технологии l ] зб
история и цивилизации 2 2 72

Геоmафия и икономика l l Jб
Философия 1 l зб
Биология и здDавно обоазование 2 l 54

Физика и астрономия 1 2 54
Химия и опазване на околната среда l 1 зб
Музика 0 1 18

Изобразително изкуство 1 0 18

Физическо възпитание и спорт 2 2 72

II. ОбrIrа rl poфeclIllrl:r.-tll:l IIo;:ll o,I oBкil
Предприемачество 1 1 36
()блlо за рдз,lеlt А 24 21 861

Разде.,r Б - rrзбrlrrас:rrrr yчсбlrrr .rircoBe

IIl. Отрас"lова rrрофесltона:rн2l lIолr,о гоl]к:l
l TeclpItll на tlрофссttя r,a

1.1 Основи на земеделието l 0 l8
2. }'чсбlIа ltllilli t,ttK:l

2.|. Основи на земеделието l 0 18

JV. РазшпDепа пrrофссrrоrrа"пrrа tIодl,о,l,оRкil
l. Тсорllя lta прtlфесIIrI t,:t

1.1 Раотениевъдство t) 1 18
,, }'чсбllit Itlla lt l ltlt:t
2.1. Растениевъдство 0 2 36
)) общопрофесионални умения 6 5 l98
общ бпоii чilсове за Dаздел Б ti 8 288

Общо за раздел А * раздел Б з2 1:, l l52

Разлел В - rЬакyл,гаr,rrвнrr ytlебнIi часове
V. fiotl ь"Irrrr,гелна подготовка

Общо за Dаздел А + раздсл Б + Jrаз.rlе.л В з2 з2 1152
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III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

4.1. Учебният план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учt1,1uulноmо u преdучtlпuщноmо

обрвованuе, чл. 14, чл. lб и чл. |7 на Нареdба J,,lb 4 оm 30.11,2015z, за учебнuя ппан и

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

pttмKoBa програма ,,В" - вариант В5 и .Щържавния образователен стандарт (!ОС) за

придобиване на квалификация по професията ,,Монтьор на селскостопанска техника".

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

училищния учебен план за изrIаване на учебни предмети/модули, които развиват и

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професиопална подготовка в съответствие с интересите и индивидуапните възможности на

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

квалификация по професията. Заложените в 8 клас часове са разпределени за изучаване на

учебни предмети, заложени в уlебвия плtш за придобиване на I степен на професионална

квалификация за професия: Работник в растениевъдството, специалностi

Зеленчукопроизводство

4,3. Факултативните учебни часове, не се предлагат.

4.4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт - ООП, се вкJIючва

и по един учебен час за организиране и провеждilне на спортни дейности чрез следните

видове спорт: баскетбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3,т.7 yt a:l. 5 от Наредба

Ns 4/30.1 1 .2015 за учебния план.

4.5. Всяка учебна седмица вкJIючва и по един час час на кJIаса съгласно чл.92, м.2 от ЗПУО,

ч,I. 14, ал. б от Наредба JФ 4/30.11.2015 за уrебния план.
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