
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ

"вл.п.минчЕв,

УЧИЛИIЦЕНУЧЕБЕН ПЛАН
за Ix а клас

2022/2023 учебна година

ЗА ПРОФВСИОНАJIНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ВТОРА СТЕПВН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАJIИФИКАЦИJI

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НАЧУЖД ЕЗИК

П l'оФЕСIIОНА-llll() IIАП PAI}JEIII,IE: 525 МОТОРНИ ПРЕВОЗНИ СРЕДСТВА,
КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ
срЕдствА

ПРоФЕСИЯ:

СПЕЦИАЛНОСТИ:

525020 монтьорнАтрАнспортнА
тЕхникА

5250202 пътно_строитЕлнА тЕхникл

Форма па обучение: ДНЕВНА
Оргапизация на учебпия ден; Е.ЩНОСМЕННО

Училищният уrебен план е разработен въз основа на типовия учебен плаrr за
професионално образование ПО pal\.lкoBa програN{а в - вдриднТ ,,В5", утвърден със Заповед

Nч Р.Щ 09 - 5lб1/08.09.2017 година на министъра на образованието и науката. Приет е на

заседание на Педагогическия съвет _ Протокол М 8/02.09.2022г., съгласувzlн е С ОбЩеСТВеНИЯ

съвет къМ училищетО - llротокол Ns 5/09,09.2022 г. и е утвърден със заповед NеР.Щ-01-

96З l09.09.2022r. на директора,

.Монтана, ул."Вл.П.Минчев"7 1
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l. грлФик ltA },tlЕБнtirl п|)()LlЕ(]

VПI, Ж, Х, XI и ХII клас

VIII И IX КЛаС

Х клас

XI Klrac

ХII клас

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

вдкднщии: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за коЕкретната

учебна година график.
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ll. учljБни прЕдмЕти, сЕдмиLlЕн и годишЕн БроЙ ltA
уtlЕБнитЕ, чАсовЕ

I ги}r tI1l}llaлctl eTaIl
IX клас

Учебни оедмици 36 учебпrr сед]uицrt

Учебнu преdмеtпu

Сеdмuчен брой

учебнu часове
Гоduuлен брой учебнu

часове
I учебен
срок- 18

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

Раздел А - задължителнII учеqццчзý9д9
l@

Български език и литература _) з I 108

Чужд език Английски език 2 2 72

Чужд език - Руски език
,)

2 ]2
математика J з 108

Информационни технологии l l зб

История и цивилизации 2 2 72

География и икономика 1 1 ,б

Философия 1 1 36

Биология и здDавно образование 1 l 36

Физика и астрономия 1 l зб

Химия и опазване на околната среда l 2 51

Музика 0 1 l8
Изобразително изкуство 1 0 18

Физическо възпитание и спорт 2 2 72

IL Oбrrtir rrDофесп()налIIа IIoill о tовIiа
Зппавословни и безопасни условия на тDуд l 0 lll
Общо за раздел А 22 22 792

РазJlе"л Б - п]бl!рз!!!д_L:eб]Iц,14ý9д9
llI. Отрас"цова trрофсспона,пнд IIо]lготовIiа

l. ТсоDия на пDофесrrята
1.1 Материалознание 2 0 зб

1.2. техническа механика 0 2 зб

IY. РазшlrDеllа професllона"rlIа IlojlгoToBlta
1. TcoplrlI Ita rtрофссrlrt,га

1,1 Автотранспортна техника 0 1 l8

|.z.
техника и технологии в
автотенекеджийството

1 2 54

2. l I Dдк,гIlltа rta ttptlt[ecIIяTit
z.l. Учебllа практtlка
2.1,.1. По специалността-Автотенекеджийство 1 ) 216

Общ брtll"r llilcoBe зit Jrirзлс.п Б l0 l0 з60

Общо за rrаздел А + раздел Б з2 з2 l l52

Разде",r В - ф:rку:rтатIrвни учебни часове
Y. !опълни,ге"цIIа по/Iготовка

Общо зд раздел А + раздс.ц Б -- раздс;r l] з2 з2 1 152
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ПI. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

3.1 Учебният план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учtututцноmо u преdучtlлutцноmо

образованuе, чл. 14, чл. lб и чл. 17 на Нареdба Np 4 оm 30.11.2015z. за учебнuя план и

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

рамкова програма ,,В" - вариант В5 и .Щържавния образователен станларт (.ЩОС) за

придобиване на квалификация по професията ,,монтьор на Iрiu{спортна техника".

3.2 Учебвите часове, предоставени за разширена професионшrна подготовка, се разпредеJIrIТ В

училищния учебен план за из)лаване на учебни предмети/модули, които развиват и

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професионатlна подготовка в съответствие с интересите и индивидуалните възможности на

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

квалификация по професията. Зможените в 9 клас часове са разпределени за изу{аване на

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

квалификация за професия: Работник по транспортна техника, специалност:

Автотенекеджийство.

3.3 Факултативните }чебни часове, не се предлmат.

З.4 Всяка учебна седrлица, освен часовете по физическо възпитаЕие и спорт - ооП, се вкJIючва

и по едиt{ уrебен час за организирЕtне и провеждане на спортни дейности чрез след{ите видове

спорт: ф}тбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, а,т. З, т. 7 Tl ал. 5 от Наредба Nч

4/З0.1 1.20l5 за учебния план.

3.5 Всяка учебна седмица вкJIючва и по един час час на класа съгласЕо чл. 92, ал. 2 от ЗПУо,

чл. 14, ал. б от Наредба No 4/30.11.2015 за учебния план.

стр.4


