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

професионално образование по pa}.rкoga програма в - вдриднТ,,В4", утвърлен със Заповед

Ns РД 09-5198 l|з,09.201,7 година на министъра на образованието и науката. Приет е на

заседание на ПедагогичеСкия съвеТ - ПротокоЛ ль 8/02.09.2022г., съгласуван е с обществения

съвет към училището - Протокол N9 5/09.09.2022 г. и е }"твърден със заповед JфРД-01-

963 l 09.09 -2022г. на директора.
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I. грАФ}lк ttA },чЕБниrI IlPOIlEC

VПI, IX, Х, XI и ХII клас

VIII И IX КЛаС

Х клас

Xl KLtac

Xll tiL I:t с

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 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 образованиего и на}ката за конкротната

учебна година график.
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМВТИ, СЕДМИtIЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

I гимназиалеrr етап
YI I l rt.lac

Учебни седмици 36 учебни седмици

Учебнu преdмеmu

Сеёмuчен брой

учебнu часове
Гоduulен брой учебнu

I учебен
срок- 18

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

Български език и литература 4 4 144

Чужд език - Английски език 1] 12 ч-,Z

математика J J l08

Информачионни t ехнологи и 1 l зб

История и цивилизации
2 2

,72

География и икономика
,l

l зб

Философия 1 1 36

Биология и здравно образование 2 1 54

Физика и астрономия l 2 54

Химия и опазваЕе на околната среда l 1 зб

Музика 0 l 18

Изобразително изкуство 1 0 18

Физическо възпитание и спорт 2 2
,l2

Il. Обца про феси о н а"п lr:r гIодготовка

Предприемачество 1 l jб

Общо за раздел А з2 з2 1l52

()бrцо за разде;r А + раз,lс.l Б

Ра l_rc.l l} - фак1,.rr атlrвЙ, у*,б-,
lBKa
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Разде;I А - зilllт'Jlrtill. ,e,ц IIII учсбI{It tlacoBe

I. Общообразовате",Itlа IIодготовка

Разде.lr Б - rrзбrrраелrи уrrебнп часове

1) з2 l152

Обrцо за разде.п А + раздсл ý + разrце.л В 1) з2 1152



ПI. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

3.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за продучилищното и училищното

образование, Закона за професионалното образование и обуlение, Наредба J',l! 4 от 2015 г. за

учебния план, pill\lкoBa програма,,В" - вариант В4 и .Щържавния образователен стандарт

(,.ЩОС) за придобиване на квалификация по професията ,,Оргапизатор по експлоатация на

автомобилния транспорт".

3.2. Учебните часове, предоставени за разширена професиона,rна подготовка, с9 разпределят в

училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които рa}звиват и

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професионална подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на

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

ква:rификация по професията.

3.З. Факултативните уlебни часове, не се предлагат.

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

и по един учебен час за организирalне и провеждане на спортни дейности тез следните

видове спорт: баскетбол, съгласно ,lл.92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. З,т.7 м ал. 5 от Наредба

N9 4/30.11.2015 за учебния план.

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

чл. 14, ал. б от Наредба JФ 4/30.11.2015 за учебния план.
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