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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТРАНСПОРТ
оовл.п.минчЕв"

обц.Бойчиновци, обл.Монтана, ул."Вл.П.Минчев"7 l
,72670,

I: pgt_vladimirovo@abv.bg

УТВЪРЖ[АВАМ:

УЧИЛИIЦЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за IX б клас

20221202З учебна година

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИВ С ПРИДОБИВАНЕ НА

ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИrI

БЕЗ ИНТВНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖДВЗИК

ПРОФЕСИОНАЛНОНАПРАВЛЕНИЕ:525 МОТОРНИПРЕВОЗНИСРЕДСТВА,
КОРАБИ И ВЪЗДУХОПЛАВАТЕЛНИ
срЕдствл

ПРоФЕСИЯ: 525020 МонТьоРнАТРАнспоРТнА
тЕхникА

СПЕЦИАЛНОСТИ: 5250201 АВТОТРАНСПОРТНАТЕХНИКА

Форма на обучение: ДНЕВНА
Оргапизация на учебния ден; ЕДНОСМЕННО

УчилищнияТ 1лrебен план е разработен въз основа Еа типовиJI уrебен план за

професиона.тно образование пО paJ\{KoBa ПРОГРzll\{а в - вдриАнТ ,,В5", утвърлен със Заповед

Ns РД 09 - 5164/08.09.2017 юдина на министъра на образованието и науката. Приет е на

заседание на ПедагогичеСкия съвет - Протокол N9 8102.09.2022г., съгласуван е с обществения

съвет къМ училищетО Протокол ý9 5/09.09.2022 г. и е утвърден със заповед NеР,Щ-01-

963 l09 .09 ,2022r. на директора.
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l. грАФtlк нА уtlЕБниrl процЕс

VIП, IX, Х, XI и ХII клас

YIII И IX КЛаС

Х клас

Xl tt.rIac

ХII клас

I срок - 18 учебни седмици

II срок - 18 учебни седмици

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена пражтика

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 утвърдения от министъра на образованиего и Еауката за KorrKpeTHaTa

учебна година график.
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II. учЕБни прЕдмЕти, сЕдмичЕн и l,одишЕн БроЙ ]lA
УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ

l гllпllIазlIалсll етаll
IX KlIac

Учебни седмици 36 учебни седмицп

Учебнu преd,меmu

Сеdмuчен брой

учебнu часове
Гоduшен брой учебнu

часове
I учебен
срок- 18

учебнu
сеdмuцu

IIучебен
срок - 18

учебнu
сеdмuцu

Български език и литература _) l08

Чужд език - Английски език z 2 72

Чужд език - Руски език 2 2 ]2

математика ) з l08

Информационни технологии 1 l зб

История и цивилизации 2 2 72

География и икономика 1 l зб

Философия l l 36

Биология и здравно образование 1 1 зб

Физика и астрономия 1 l зб

Химия и опазване на околната среда l 2 54

Мчзика 0 1 l8
Изобразително изкуство 1 0 l8
Физическо възпитание и спорт 2 2

,l2

lI. Обца прrrфесIrоlIа.rIнil пojll о l oBKil
Здравословни и безопасни условия нq труд l () l8

Обrцо за rrаздел А 22 22 792

РаздеlI Б - избIrраепrrr учебнrr часове
III. Or Dас.цоllа професlrоlrалllil подго I овка

l. Теорпя на професията
1 l. l МатеDиалознание
|.2. l Техническа механика

IVJ*-оре*ч rrроф"""опал"ч rrод.оrоu*а
I. i Теопия на ппофесията
1.1 l Автоmанспоотна техника

12l0
l0Iz

0 l

ffi
l8

1.2.
техника и технологии в
автотенекеджийството

l 2 54

V. Д опъ.rrltll геJlI1l Ilo.,lг0,I,oBKa

10Ll0
1 ,r j 1.'

1.1acoBe

216
360
1152 

:
-

0бщо за разде"п А + разле,rI Б -l- раздел В l"г1 l_ ""
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ПI. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

3.1 УчебнияТ план е разработен съгласно чл. 94, на Закона за учl1,1ulцноlпо u преOучtъlutцноtпо

образованuе, чл. 14, чл. 16 и чл. |7 на нареdба Np 4 оm 30.1I.2015z, за учебнuя rulaq и

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

pEl},IKoBa програý{а ,,В" - вариант В5 и .Щържавния образователен стандарт (,ЩОС) за

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

3.2 Учебните часове, предостlвени за разширена професионална подготовк4 се рlвпр9делят в

r{илищния учебен план за изr{аване на г{ебни предмети/модули, които развиват и

усъвършенстват отделни компетентности от общата, отрасловата и/или специфичната

професиона;rна подготовка в съответствие с интересите и индивидуЕlлните възможности на

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

ква,rификация по професията. Заложените в 9 клас часове са разпределени за изу{авzlне на

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

квапификация за професия: Работник по транспортна техника, специалност:

Автотенекеджийство.

З.3 Факултативните 1^rебни часове, не се предлtгат.

3.4 Всяка учебна седдлица, освеЕ часовете по физическо възпитЕlЕие и спорт - ООП, се вкJIючва

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

спорт: баскетбол, съгласно чл. 92, м. 1 от ЗПУо, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба Nч

4/30.11.2015 за учебния план.

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

чл. 14, ыr. б от Наредба Ns 4/30.11.2015 за учебния плаЕ.
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