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ОДОБР

ГРОЗДАН
Началник на

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ ПО РАМКОВА ПРОГРАМА В 

СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ -  ВТОРА

#
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД : 542 Производство на текстил, облекло, обувки и кожени изделия 

ПРОФЕСИЯ:
КОД: 542050 Оператор в производството на облекло 

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД : 5420501 Производство на облекло от текстил

Прием след завърш ен VIII клас 

Прием:' 2017 / 2018 учебна година 

Срок на обучение: 4 години 

Форма на обучение: дневна

Училищният учебен план е приет на заседание на Педагогическия съвет, 
Протокол № 12 / 08.09.2017г. 

Училищният учебен план е разработен въз основа на учебен план за 
професионално образование, утвърден от министъра на образованието и 
науката със Заповед № РД 09-319/28.04.2006г.

mailto:pgod_evridika@mail.bg


I. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ ОТ ЗИП И СИП ПО КЛАСОВЕ 
И УЧЕБНО ВРЕМЕ

*

Учебна година 2017/2018 2018/2019 2019/2020 2020/2021

Класове IX X XI X [I ОБЩО

В.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА 
ПОДГОТОВКА (ЗИП) 

Учебни предмети
1 1 4 4 4 4 304

ЗИП Общообразователна 
подготовка (ЗИП)

1.

Български език и 
литература/География и 
икономика/Математика

3 3 3 3 196

2.
ЗИП Професионална подготовка 
(ЗИПП)

1.
Учебна практика -  технология 
на облекло от текстил 1 1 1 1 1 1 108

2.
ОБЩО: А+Б+В 32 32 32 32 32 32 32 32 4508

Г.
СВОБОДНОИЗБИРАЕМА 
ПОДГОТОВКА (СИП)* 

Учебни предмети

*Вписва се действителният брой часове по класове, които 
се предвиждат за изучаване в СИП през етапа.

1. Мода и стил в коафьорството 2 2 2 2 2 2 2 2 278

ОБЩО: А+Б+В+Г 36 36 36 36 36 36 36 36 5064

II. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ

НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15 септември

IX, X, XI и XII клас I срок -  18 учебни седмици

IX, X клас II срок -  18 учебни седмици

XI клас II срок -  20 учебни седмици,

от които 2 седмици 

за производствена практика.

XII клас II срок -  17 учебни седмици,

от които 4 седмици за:

-  държавни зрелостни изпити;

-  държавни изпити за придобиване на 

втора степен на професионална квалификация.



НЕУЧУБНИ ДНИ И ВАКАНЦИИ: Съгласно график на учебното време определен 
със заповед на министъра на образованието и науката за всяка учебна година.

III. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО:

1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 18, ал. 1 на Закон за степента на 
образование, общообразователния минимум и учебния план, чл. 5, ал. 2 на Наредба №  6 от 
28.05.2001г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния 
минимум по класове, етапи и степени на образование и учебен план за професионално 
образование, утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09- 
319/28.04.2006г.

2. Описание на организацията на обучение по ЗИП и СИП и избора на учебните предмети

Съставен е списък с предмети и дейности, които учениците и техните родители могат да 
изберат. Той е съобразен с желанията на учениците и родителите, както и възможностите 
на училището. На базата на този списък биват избирани предметите, които се изучават в 
СИП и ЗИП.

3. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт -  ЗП, се 
включва и по един учебен час по предмета за организиране и провеждане на спортни 
дейности на открито, съгласно чл.16, ал. 4 от ЗСООМУП и заповед на министъра на МОН 
№ РД  0 9 -  1111 / 15.08.2016г.

Модул - Бадминтон

4. Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа за всеки клас.

5. Изучаваният чужд език е както следва: 
първи чужд език е както следва:

- паралелка а -  английски език 
Изучаваният втори чужд език е както следва:

- паралелка а - немски език

ПРИЛОЖЕНИЕ: Учебен план за професионално образование, утвърден от министъра на 
образованието и науката със Заповед № РД 09-319/28.04.2006г.


