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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ„ВАСИЛ ДИМИТРОВ” гр. МАДАН 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ………………… 

/д-р Христо Каменов/ 
(име, фамилия, подпис на директора и печат на училище)  

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ 

С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК  

 

за  IX А клас 
  

 
 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: 

 

КОД 522 „ЕЛЕКТРОТЕХНИКА И ЕНЕРГЕТИКА“ 

 

ПРОФЕСИЯ: 

КОД 522020„ЕЛЕКТРОМОНТЬОР“ 

 

СПЕЦИАЛНОСТ: 

КОД 5220204 „ЕЛЕКТРООБЗАВЕЖДАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО” 

     

 

 

Учебна година:2021/2022 

Форма на обучение:ДНЕВНА 
 

 

 Училищният учебен план е разработен въз основа на типовия учебен план за 

професионално образование по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5”, утвърден със 

заповед № РД 09-4343/30.08.2017г. година на министъра на образованието и науката. 

Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 12/08.07.2021г., 

съгласуван е с обществения съвет към училището – Протокол № 7/07.09.2021г. и е 

утвърден със заповед № РД -703 /09.09.2021г. на директора. 
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I. ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

 

 

За VIІІ клас   І срок  - 18 учебни седмици 

 

     ІІ срок - 18 учебни седмици 

 

 

 

 

 

 

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения график на учебното време със Заповед  

№РД 09-1804/31.08.2021г. на министъра на образованието и 

науката за учебната 2021/2022 година. 

НЕУЧЕБНИ ДНИ ЗА УЧИЛИЩЕТО: 02.06.2022г.- Патронен празник 
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ІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ  

ІX клас  

учебна 2021/2022 година 

№ 
Видове подготовка 

Учебни предмети 

Брой учебни седмици 

36 

Седмичен 

брой на 

часовете 

Годишен 

брой на 

часовете 

  1ср. 2ср.  

1 2 3 4 5 

 
Раздел А – задължителни учебни часове 

I. Общообразователна подготовка 
 

 

1.1 Български език и литература 3 3 108 

1.2. І чужд език–Английски език 2 2 72 

1.3. ІІ чужд език–Немски език 2 2 72 

1.4. Математика  3 3 108 

1.5. Информационни технологии 1 1 36 

1.6. История и цивилизации 2 2 72 

1.7. География и икономика 1 1 36 

1.8. Философия 1 1 36 

1.9. Биология и здравно образование 1 1 36 

1.10. Физика и астрономия 1 1 36 

1.11. Химия и опазване на околната среда 2 1 54 

1.12. Музика 1 0 18 

1.13. Изобразително изкуство 0 1 18 

1.14. Физическо възпитание и спорт 2 2 72 

II. Обща професионална подготовка   

 2.1. Здравословни и безопасни условия на труд 0 1 18 

  Общо за раздел А 22 22 792 

Раздел Б – избираеми учебни часове 

ІІІ. Отраслова професионална подготовка    

3.1. Електротехника 1 1 36 

 Учебна практика:    

3.2. Обработка на материали 1 1 36 

ІV. Специфична професионална подготовка  0 0 0 

V. Разширена професионална подготовка    

5.1. Електроенергетика 2 2 72 

5.2. Eлектрически апарати 2 2 72 
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5.3. Учебна практика по схемотехника 3 3 108 

5.4. 
Лабораторна практика по основи на елекрическите 

измервания 
1 1 36 

VІ.  Разширена подготовка 0 0 0 

 Общо за раздел Б 10 10 360 

Раздел В – факултативни учебни часове 

VII. Допълнителна подготовка 0 0 0 

 Общо за раздел А + раздел Б + раздел В 32 32 1152 

 

 

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ – съгласно типовия учебния план утвърден от министъра на 

образованието, и науката със заповед № РД 09-4343/30.08.2017г. 

 

 

 

ІV. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

4.1. Учебният план е разработен на основание на Закона за предучилищното и училищното 

образование, Закона за професионалното образование и обучение, Наредба № 4 от 2015 

г. за учебния план, рамкова програма В – вариант В5 и Държавния образователен 

стандарт (ДОС) за придобиване на квалификация по професията „Електромонтьор“. 

4.2. Изучаваният първи чужд език – Английски език  продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд 

език по професията. 

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

включва и по един час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез 

следния вид спорт:  волейбол, съгласно чл.92, ал.1 от ЗПУО, чл. 14, ал. 3,т.7 и ал.5 от 

Наредба №/30.11.2015год. за учебния план, Заповед  № РД09-1111/15.08.2016год. на 

министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни 

дейности. 

4.4. Всяка учебна седмица включва час на класа - по 1 час седмично и 1 час допълнителн 

за консултации , съгласно чл.92,ал.2 от ЗПУО, чл.14, ал.6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. 

за учебния план и Заповед №РД- 683/23.08.2021г. на Директора на училището.  

4.5. Четири часа годишно "Безопасност на движение по пътищата"  съгласно Приложение 

№5 към чл. 11 от Наредба №13 от 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурно образование.   

4.6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се 

разпределят в училищния учебен план както следва:  
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 Електроенергетика – 72 часа; 

 Електрически апарати – 72 часа; 

 Учебна практика по схемотехника – 108 часа 

 Лабораторна практика по основи на елекрическите измервания – 36 часа 

4.7. Производствената практика ще се провежда по учебна програма и график, утвърдени 

от директора на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за 

организирането ѝ. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на 

стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение. 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН 

1.Обучението се провежда на една смяна. Учебния процес започва в 8:00ч., с 

продължителност на учебните часове по 45 минути. Междучасията са по 10 минути с 

изключение на голямото, което е с продължителност от 20 минути. Краят на учебните 

занятия е в 14:25часа. 

2. В училището са изготвни графици за провеждане на допълнителния час по 

Физическо възпитание и спорт, ЧК и допълнителния час на класа за консултации с 

ученици и родители и работа с документация. 

            3. Консултациите на учителите с учениците се провеждат по график утвърден от 

директора в началото на учебната година.  

  

Екземпляр от учебния план се съхранява в задължителната документация на паралелката и 

в училищния архив.           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


