ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:……П /ЗЗЛД/………..
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…П /ЗЗЛД/………..
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VIIIа клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”
СПЕЦИАЛНОСТ:
код 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства”
ПРОФЕСИЯ:
код 523070 „Техник по автоматизация”

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 4322/30.08.2017 г.
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол №8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
VIII
№

Вид подготовка, учебен предмет

1

2

Седмичен брой часове

Годишен
брой
учебни
часове

I учебен
срок

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

36

3

4

5

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

4

4

144

2.

Чужд език – Английски език

4

4

144

3.

Чужд език – …

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

2

1

54

11.

Физика и астрономия

1

2

54

12.

Химия и опазване на околната среда

1

1

36

13.

Музика

1

18

14.

Изобразително изкуство

1

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

1

1

36

18

Икономика

4.

Общо за раздел А

432

432

864

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Градивни елементи

2.

Практика на професията

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

2.

Практика на професията

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

2

36

1.1.

Eлектротехниката

2

36

1.2

Градивни елементи

2

36

1.3

Техническо чертане и документиране

2

2

36

Практика на професията

2.1

По електротехника

2

2

72

2.2

По градивни елементи

2

2

72

VI.

Разширена подготовка
144

144

288

Общо за раздел Б
Общо за раздел А+ раздел Б

1152

Раздел В – факултативни учебни часове
VII.

Допълнителна подготовка
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

576

576

1152

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Фитнес и бодибилдинг
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. 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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и

3.4.

допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по

3.5.

един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.

3.6.

6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед РД092684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:……П /ЗЗЛД/……………..
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:… П /ЗЗЛД/……………...
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
а

за IX клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”
СПЕЦИАЛНОСТ:
код 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства”
ПРОФЕСИЯ:
код 523070 „Техник по автоматизация”

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 4322/30.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол №8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
IX
№

Вид подготовка, учебен предмет

1

2

Седмичен брой часове

Годишен
брой
учебни
часове

I учебен
срок

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

36

3

4

5

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език – Английски език

2

2

72

3.

Чужд език –Френски език

2

2

72

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

1

1

36

11.

Физика и астрономия

1

1

36

12.

Химия и опазване на околната среда

2

1

54

13.

Музика

1

18

14.

Изобразително изкуство

1

15.

Физическо възпитание и спорт

2

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

18
2

72

1

18

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

396

396

792

2

2

72

1

1

36

1

18

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Електротехника

2.

Практика на професията

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

2.

Практика на професията

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.

Eлектротехниката

1.2

Техническо чертане и документиране

1.3

Електрически машини и апарати

1.4

Технически средства за автоматизация

2

2

36

1

2

54

Практика на професията

2.1

По ел.техника и градивни елементи

2

2

72

2.2

По технически средства за автоматизация

2

2

72

Общо за раздел Б

180

180

360

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

1152

576

576

1152

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Фитнес и бодибилдинг
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. 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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и

3.4.

допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и

3.5.

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,

3.6.

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед
РД09-2684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:… П /ЗЗЛД/……………...
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:… П /ЗЗЛД/……………....
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
а

За X клас

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”
СПЕЦИАЛНОСТ :
код 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства”
ПРОФЕСИЯ:
код 523070 „Техник по автоматизация”

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 4322/30.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
X
№

Вид подготовка, учебен предмет

Седмичен брой часове

I учебен
срок

1

2

Годишен
брой
учебни
часове

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

2

38

3

4

5

6

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език – Английски език

2

2

72

3.

Чужд език –Френски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

1

18

6.

История и цивилизации

4

3

126

7.

География и икономика

2

3

90

8.

Философия

2

2

72

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

2

2

72

11.

Физика и астрономия

2

2

72

12.

Химия и опазване на околната среда

2

2

72

13.

Музика

1

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

2

18
1

18

2

72

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

1

1

36

486

504

990

1

1

36

3

2

90

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Техническо чертане и документиране

2.

Практика на професията

2.1

По електротехника и градивни елементи

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

2.

Практика на професията

2.1

Учебна практика

2.2

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.

Аналогова схемотехника

VI.

32

64

36

1

1

Общо за раздел Б

90

72

64

226

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

64

1216

576

576

64

1216

Разширена подготовка

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Фитнес и бодибилдинг

1

1

Час на класа

1

1

36

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. 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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
3.4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на
училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ù в периода
от 01.07.2022 до 14.07.22г. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на
стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и

3.5.

допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по

3.6.

един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.

3.7.

6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед РД092684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:… П /ЗЗЛД/…………….
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:… П /ЗЗЛД/……………...
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
а

за ХI КЛАС
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”
СПЕЦИАЛНОСТ :
код 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства”
ПРОФЕСИЯ:
код 523070 „Техник по автоматизация”

УЧИЛИЩНИЯ учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
На МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 4322/30.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
II гимназиален етап
XI клас
Вид подготовка, учебен предмет

Седмичен брой часове

I учебен
срок

1

2

Годишен
брой
учебни
часове

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

2

38

3

4

5

6

3

3

108

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език – ...

3.

Чужд език – Френски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

36

10.

Биология и здравно образование

11.

Физика и астрономия

12.

Химия и опазване на околната среда

13.

Музика

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – Английски език

2

2

72

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

216

216

432

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Аналогова схемотехника

2

1

54

1.2

Цифрова схемотехника

1

2

54

2.

Практика на професията

2.1

Учебна практика
3

3

108

1

1

36

2

2

72

2.1.1 По схемотехника
IV.
1

Специфична професионална подготовка
Теория на професията

1.1.

Техническа механика

1.2

Електрически машини и апарати

1.3

Технически средства за автоматизация

2

2

72

Микропроцесорни управляващи системи

1

1

36

Автоматизация на производството
Практика на професията

1

1

36

2

2

72

1

1

36

2

2

72

1.4
1.5
2
2.1

Учена практика

2.1.1 По технически средства за автоматизация
2.1.2 По системи за автоматизация
2.1.3 Лабораторна по специалността
2.2

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Проектиране

2.

Практика на професията

2.1

Системи за автоматизация
Общо за раздел Б

32

2

64

36

2

36
360

360

64

784

Общо за раздел А+ раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

576

576

64

1216

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

576

576

64

1216

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Фитнес и бодибилдинг
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора степен на
професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по
специалността „Автоматизирани системи” от професията „Монтьор по автоматизация“.
3.2. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две
части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма,
утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на
държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на
министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация по професията.
3.3. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016
г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).
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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
4.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват и усъвършенстват
отделни компетентности от общата, отрасловата или специфичната професионална подготовка в

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на
училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
4.4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на
училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ù в периода
от 01.07.2022 до 14.07.22г. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на
стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
4.5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по

4.6.

един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.

4.7.

6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед РД092684/20.09.18 на на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:…… П /ЗЗЛД/……….
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:… П /ЗЗЛД/……….
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
а

за ХII КЛАС
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 523 „Електроника, автоматика, комуникационна и компютърна техника”
СПЕЦИАЛНОСТ :
код 5230701 „Автоматизация на непрекъснати производства”
ПРОФЕСИЯ:
код 523070 „Техник по автоматизация”

УЧИЛИЩНИЯ учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
На МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 4322/30.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
II гимназиален етап
XII клас
Вид подготовка, учебен предмет

Седмичен брой часове

I учебен
срок

1

2

Годишен
брой
учебни
часове

II учебен
срок

Общо
седмици

18

11

2

31

3

4

5

6

3

3

87

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език – ...

3.

Чужд език – Френски език

2

2

58

4.

Математика

2

2

58

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

29

10.

Биология и здравно образование

11.

Физика и астрономия

12.

Химия и опазване на околната среда

13.

Музика

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

58

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – Английски език

2

2

58

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

216

132

348

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Аналогова схемотехника

1.2

Цифрова схемотехника

2.

Практика на професията

2.1

Учебна практика

2.1.1 По схемотехника
IV.
1
1.1
1.2
1.3
1.4
2
2.1

Специфична професионална подготовка
Теория на професията
18

Микропроцесорни управляващи системи

1

Автоматизация на производството

5

5

145

Автоматизация на електрозадвижванията

3

3

87

Проектиране
Практика на професията

1

2

40

5

4

134

3

4

98

Учена практика

2.1.1 По системи за автоматизация
2.1.2 Лабораторна по специалността
2.2

Производствена практика

64

V.

Разширена професионална подготовка

29

1.

Теория на професията

1.1

Технически средства за автоматизация

2.

Практика на професията

VI

Разширена подготовка

1.

1

1

29

Български език и литература

1

1

29

Общо за раздел Б
Общо за раздел А+ раздел Б

360
576

220
352

64
64

644
992

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

576

352

64

992

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Волейбол
Час на класа

1

1

29

1

1

29

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора степен на
професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по
специалността „Автоматизирани системи” от професията „Монтьор по автоматизация“.
3.2. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две
части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма,
утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на
държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на
министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация по професията.
3.3. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016
г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).
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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
4.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват и усъвършенстват
отделни компетентности от общата, отрасловата или специфичната професионална подготовка в

съответствие с интересите и индивидуалните възможности на учениците и с възможностите на
училището в съответствие с ДОС за придобиване на квалификация по професията.
4.4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на
училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ù в периода
от 29.04.2022 до 12.05.22г. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на
стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
4.5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по

4.6.

един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.

4.7.

6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед РД092684/20.09.18 на на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:…… П /ЗЗЛД/……
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/………
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VIIIб клас

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 621 „Растениевъдство и животновъдство“
СПЕЦИАЛНОСТ :
код 6210801 „Механизация на селското стопанство”
ПРОФЕСИЯ:
код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника”

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 3560/17.08.2017 г.
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол №8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
VIII
Вид подготовка, учебен предмет

1

2

Седмичен брой часове

Годишен
брой учебни
часове

I учебен
срок

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

36

3

4

5

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

4

4

144

2.

Чужд език – Френски език

4

4

144

3.

Чужд език –

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

2

1

54

11.

Физика и астрономия

1

2

54

12.

Химия и опазване на околната среда

1

1

36

13.

Музика

1

18

14.

Изобразително изкуство

1

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

1

1

36

18

4.

Икономика
Общо за раздел А

432

432

864

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1

Основи на земеделието

2.

Учебна практика

2.1

Основи на земеделието

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

2.

Учебна практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.

Основи на земеделието

1.2

Техническо чертане

1.3

Трактори и автомобили

1.4

Земеделска техника

1

1

18

1

18

2

54
18

1
2

36

2

36

2

36

Практика на професията

2
2.1

Основи на земеделието

2.2

Трактори и автомобили

2.3

Земеделска техника

1

1

36
36

Общо за раздел Б

144

2
144

288

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

1152

576

576

1152

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Футбол
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. 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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Монтьор на селскостопанска техника “.
3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и

3.4.

допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и

3.5.

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,

3.6.

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед
РД09-2684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:…… П /ЗЗЛД/…….
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/…………
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
б

за IX клас

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 621 „Растениевъдство и животновъдство

СПЕЦИАЛНОСТ :
код 6210801 „Механизация на селското стопанство”
ПРОФЕСИЯ:
код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника”

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 3560/17.08.2017 г.
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
IX
Вид подготовка, учебен предмет

1

2

Седмичен брой часове

Годишен
брой учебни
часове

I учебен
срок

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

36

3

4

5

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език – Френски език

2

2

72

3.

Чужд език – Английски език

2

2

72

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

1

1

36

11.

Физика и астрономия

1

1

36

12.

Химия и опазване на околната среда

2

1

54

13.

Музика

1

18

14.

Изобразително изкуство

1

15.

Физическо възпитание и спорт

2

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

18
2

72

1

18

4.

Икономика
Общо за раздел А

396

396

792

1

1

36

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1

Техническо чертане

2.

Учебна практика

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1

Трактори и автомобили

2.

Учебна практика

2.1

Трактори и автомобили

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.
1.2

Технология на отглеждане на земеделски
култури
Автоматизирани системи в земеделието

1

18

1

18

144

144

288

2

2

2

2

72

2

2

72

2

36

72

Практика на професията

2
2.1

Основи на земеделието

2.2

Трактори и автомобили

2.3

Земеделска техника
Общо за раздел Б
Общо за раздел А+ раздел Б

36

2
180

180

360

576

576

1152

576

576

Раздел В – факултативни учебни часове
VII.

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1152

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Футбол
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. 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 „Монтьор на селскостопанска техника“.
3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
3.4. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
3.4. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове спорт:
футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за
учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за
организиране и провеждане на спортни дейности.
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,

3.4.

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед РД092684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:…… П /ЗЗЛД/…………….
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/……………..
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
б

За X клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 621 „Растениевъдство и животновъдство

СПЕЦИАЛНОСТ :
код 6210801 „Механизация на селското стопанство”
ПРОФЕСИЯ:
код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника”

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 3560/17.08.2017 г.
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
X
Вид подготовка, учебен предмет

Седмичен брой часове

I учебен
срок

1

2

Годишен
брой учебни
часове

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

2

38

3

4

5

6

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език – Френски език

2

2

72

3.

Чужд език – Английски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

1

18

6.

История и цивилизации

4

3

126

7.

География и икономика

2

3

90

8.

Философия

2

2

72

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

2

2

72

11.

Физика и астрономия

2

2

72

12.

Химия и опазване на околната среда

2

2

72

13.

Музика

1

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

2

18
1

18

2

72

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

1

1

36

486

504

990

1

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

2.

Учебна практика

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1

Трактори и автомобили

1

1.2

Земеделска техника

1

36
18

Учебна практика

2.

2.1

Трактори и автомобили

1

1

36

2.2

Земеделска техника

1

1

36

3.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.

Селскостопански машини

2

Практика на професията

32

64

1

1

Общо за раздел Б

90

72

64

226

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

64

1216

36

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

1152

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Футбол
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:


успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;



успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална
квалификация – по теория и практика на професията “Техник по автоматизация“, специалност
„Автоматизация на непрекъснати производства”.

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно
образование и свидетелство за професионална квалификация.
3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно
някой от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за завършен втори
гимназиален етап на средно образование.
3.4. Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора степен на
професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по
специалността „Автоматизирани системи” от професията „Монтьор по автоматизация“.
3.5. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в
две части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна
програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането
на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба
на министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния
образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
3.6. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016
г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното
образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).
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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС)
за придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
4.2 Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
4.3 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват 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 ДОС за придобиване на
квалификация по професията.
4.4 В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване
учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване на
правоспособност.
4.5 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват
и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия
с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците
и с възможностите на училището.

4.6 Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен
план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от
интересите на учениците и възможностите на училището
4.7 Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от
директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за
организирането ù в периода от 01.07.2022 до 14.07.22г. Учебната програма и графикът се
съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда
практическото обучение.
4.8 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се използват
и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия
с по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците.
4.9 Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за
деня.
4.10
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от
Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на
образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
4.11
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО,
чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:…… П /ЗЗЛД/……………
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/……………...
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
в

за XI КЛАС
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 621 „Растениевъдство и животновъдство

СПЕЦИАЛНОСТ :
код 6210801 „Механизация на селското стопанство”
ПРОФЕСИЯ:
код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника”

УЧИЛИЩНИЯ учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
На МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 4322/30.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
XI
Седмичен брой часове

Годишен
брой
учебни
часове

Вид подготовка, учебен предмет
I учебен
срок

1

2

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

2

38

3

4

5

6

3

3

108

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език –

3.

Чужд език – Английски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

36

10.

Биология и здравно образование

11.

Физика и астрономия

12.

Химия и опазване на околната среда

13.

Музика

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – Френски език

2

2

72

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

216

216

432

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Безопасност на движението по пътищата

2.

Практика на професията

2.1

Управление на моторно превозно средство

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

2

36

1

20

Теория на професията
2

2

72

1.2

Технология на отглеждане на земеделски
култури
Трактори и автомобили

2

1

54

1.3

Земеделска техника

2

2

72

1.1

2.

2.1
2.2

Практика на професията
Технология на отглеждане на земеделски
култури
Трактори и автомобили

3
3

2.3
2.4

Земеделска техника
Работа с машинно-тракторни агрегати

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Диагностика и ремонт

2

Практика на професията

2.1

УП-Диагностика и ремонт

3.
VI.

4
2

2

90

3

108

4

144

1

52

2

36

2

36

Производствена практика

32

64

360

64

784

576

64

1216

Разширена подготовка
Общо за раздел Б
Общо за раздел А+ раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

360
576

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

576

576

64

1216

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Футбол
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:


успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;



успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална
квалификация – по теория и практика на професията “Техник по автоматизация“, специалност
„Автоматизация на непрекъснати производства”.

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно
образование и свидетелство за професионална квалификация.
3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно
някой от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за завършен втори
гимназиален етап на средно образование.
3.4. Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора степен на
професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по
специалността „Автоматизирани системи” от професията „Монтьор по автоматизация“.
3.5. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две
части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма,
утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на
държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на
министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация по професията.
3.6. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016
г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).
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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
4.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват 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 ДОС за придобиване на
квалификация по професията.
4.4. В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване
учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване на правоспособност.
4.5. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват и
за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с пониска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с
възможностите на училището.
4.6. Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен план
за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от интересите
на учениците и възможностите на училището
4.7. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора на
училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ù в периода
от 01.07.2022 до 14.07.22г. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на
стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
4.8. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се използват и за
усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с пониска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците.
4.9. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
4.10. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и по
един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез следните видове
спорт: футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за
учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за
организиране и провеждане на спортни дейности.
4.11. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, ал.
6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:…… П /ЗЗЛД/……………
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/……………...
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
б

за XII клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 621 „Растениевъдство и животновъдство

СПЕЦИАЛНОСТ :
код 6210801 „Механизация на селското стопанство”
ПРОФЕСИЯ:
код 621080 „Монтьор на селскостопанска техника”

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 3560/17.08.2017 г.
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
II гимназиален етап
XII клас
Вид подготовка, учебен предмет

Годишен брой учебни часове
I учебен
срок

1

2

II учебен
срок

Общо
седмици

18

11

2

31

3

4

5

6

3

3

87

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език – …

3.

Чужд език – Английски език

2

2

58

4.

Математика

2

2

58

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

29

10.

Биология и здравно образование

11.

Физика и астрономия

12.

Химия и опазване на околната среда

13.

Музика

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

58

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – Руски език

2

2

58

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

216

132

348

1

1

29

2

2

58

2

58

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Безопасност на движението по пътищата

2.

Учебна практика

2.1

Управление на моторно превозно средство

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

1.1

Теория на професията

1.2

Електротехника и електроника
Хидравлични и пневматични устройства

1.3

Автоматизирани системи в земеделието

2

1.4

Прибираща земеделска техника

4

1.5

2

2

58

2.

Експлоатация и ремонт на земеделска
техника
Учебна практика

2.1

Прибираща земеделска техника

2

4

80

2.2

3

3

87

2.3

Експлоатация и ремонт на земеделска
техника
Работа с машино-тракторни агрегати

2

4

80

3.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1
2

Земеделска техника

72

32

64

1

1

29

1
360

1

29

220

64

644

576

352

64

992

Практика на професията

VI

Разширена подготовка

1.

Български език и литература
Общо за раздел Б
Общо за раздел А+ раздел Б
Раздел В – факултативни учебни часове

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Волейбол
Час на класа

576

352

64

992

1

1

29

1

1

29

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Професионалното образование по този учебен план се придобива след:


успешно положен държавен зрелостен изпит по учебния предмет български език и литература;



успешно положен държавен изпит за придобиване на трета степен на професионална
квалификация – по теория и практика на професията “Техник по автоматизация“, специалност
„Автоматизация на непрекъснати производства”.

3.2. Завършеното професионално образование се удостоверява с диплома за завършено средно
образование и свидетелство за професионална квалификация.
3.3. Учениците, успешно завършили XII клас, които не са се явили или не са положили успешно
някой от изпитите по т. 3.1., по свое желание, получават удостоверение за завършен втори
гимназиален етап на средно образование.
3.4. Учениците, успешно завършили XI клас, по свое желание, може да придобият втора степен на
професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по
специалността „Автоматизирани системи” от професията „Монтьор по автоматизация“.
3.5. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в две
части - по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна програма,
утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането на
държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на
министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния образователен
стандарт за придобиване на квалификация по професията.
3.6. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016
г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование
(обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).
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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
4.2 Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
4.3 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети/модули, които развиват 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 ДОС за придобиване на
квалификация по професията.
4.4 В учебните часове за разширена професионална подготовка може да се включат за изучаване
учебни предмети/модули с учебно съдържание, необходимо за придобиване на
правоспособност.

4.5 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да се използват
и за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с
по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците и с
възможностите на училището.
4.6 Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен
план за изучаване на учебни предмети от общообразователната подготовка в зависимост от
интересите на учениците и възможностите на училището
4.7 Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора
на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ù в
периода от 29.04.2022 до 12.05.22г. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя
на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
4.8 Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се използват и
за усвояване на резултати от ученето от ДОС за придобиване на квалификация по професия с
по-ниска степен на професионална квалификация в съответствие с интересите на учениците.
4.9 Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
4.10
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от
Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на
образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.
4.11
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:… П /ЗЗЛД/……………
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/………….
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
за VIIIв клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи”
ПРОФЕСИЯ:
код 542050 „Оператор в производството на облекло”
СПЕЦИАЛНОСТ :
код 5420501 „Производство на облекло от текстил“

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 3723/23.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол №8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
VIII
Вид подготовка, учебен предмет

1

2

Седмичен брой часове

Годишен
брой
учебни
часове

I учебен
срок

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

36

3

4

5

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

4

4

144

2.

Чужд език – Английски език

4

4

144

3.

Чужд език – …

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

2

1

54

11.

Физика и астрономия

1

2

54

12.

Химия и опазване на околната среда

1

1

36

13.

Музика

1

18

14.

Изобразително изкуство

1

15.

Физическо възпитание и спорт

2

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

18
2

72

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

1

1

36

432

432

864

2

36

2

54

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Материалознание

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

2.

Учебна практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.

Процеси и машини в шевната промишленост

1

1.2

Технология на облеклото

2

2
2.1
2.2

36

Практика на професията
Учебна практика – Процеси и машини в
шевната промишленост
Учебна практика – Технология на облеклото

3

2

90

2

2

72

Общо за раздел Б

144

144

288

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

1152

576

576

1152

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Фитнес и бодибилдинг
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. 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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Производство на облекло от текстил“.
3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и

3.4.

допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и

3.5.

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,

3.6.

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед
РД09-2684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:… П /ЗЗЛД/……………
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/……………....
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
в

За IX клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи”
ПРОФЕСИЯ:
код 542050 „Оператор в производството на облекло”
СПЕЦИАЛНОСТ :
код 5420501 „Производство на облекло от текстил“

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 3723/23.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
IX
Вид подготовка, учебен предмет

1

2

Седмичен брой часове

Годишен
брой
учебни
часове

I учебен
срок

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

36

3

4

5

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език – Английски език

2

2

72

3.

Чужд език –Френски език

2

2

72

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

1

1

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

1

1

36

11.

Физика и астрономия

1

1

36

12.

Химия и опазване на околната среда

2

1

54

13.

Музика

1

18

14.

Изобразително изкуство

1

15.

Физическо възпитание и спорт

2

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

18
2

72

1

18

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

396

396

792

1

18

2

1

54

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Учебна практика

2.1

Процеси и машини в шевната промишленост

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2

1

54

1.2

Технология на облеклото

2

2

72

2

Практика на професията

2.1

Процеси и машини в шевната промишленост

1

2

54

2.2

Технология на облеклото

3

3

108

Общо за раздел Б

180

180

360

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

1152

576

576

1152

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Фитнес и бодибилдинг

1

1

Час на класа

1

1

36

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. 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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Производство на облекло от текстил“.
3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и

3.4.

допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и

3.5.

по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
3.6.

Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,
ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед
РД09-2684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:… П /ЗЗЛД/………
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/…………….
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
в

За X клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи”
ПРОФЕСИЯ:
код 542050 „Оператор в производството на облекло”
СПЕЦИАЛНОСТ :
код 5420501 „Производство на облекло от текстил“

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 3723/23.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/ 10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2020 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
I гимназиален етап
X
Вид подготовка, учебен предмет

Седмичен брой часове

I учебен
срок

1

2

Годишен
брой
учебни
часове

II учебен
срок

Общо
седмици

18

18

2

38

3

4

5

6

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език – Английски език

2

2

72

3.

Чужд език –Френски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

1

18

6.

История и цивилизации

4

3

126

7.

География и икономика

2

3

90

8.

Философия

2

2

72

9.

Гражданско образование

10.

Биология и здравно образование

2

2

72

11.

Физика и астрономия

2

2

72

12.

Химия и опазване на околната среда

2

2

72

13.

Музика

1

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията – …

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

2

18
1

18

2

72

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

1

1

36

486

504

990

1

1

3

2

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Учебна практика

2.1

Процеси и машини в шевната промишленост

3

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.
2

36

90
32

64

Конструиране и моделиране на облекло от
текстил – основни конструкции
Практика на професията

1

1

Общо за раздел Б

90

72

64

226

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

64

1216

576

576

64

1216

36

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Фитнес и бодибилдинг
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа степен на
професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по
специалността „Производство на облекло ” от професия „Работник в производство на облекло“
или специалността „Шивачество“ от професията „Шивач“.
3.2. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в
две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна
програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането
на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на
министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния
образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
3.3. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016
г. за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното
образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).
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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
4.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
4.4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора
на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ù в
периода от 01.07.2022 до 14.07.22г. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя
на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
4.5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
4.6. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и
по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
4.7. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,
ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед
РД09-2684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:… П /ЗЗЛД/………
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:… П /ЗЗЛД/…
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
г

За XI клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 542 „Производствени технологии – текстил, облекло, обувки и кожи”
ПРОФЕСИЯ:
код 542050 „Оператор в производството на облекло”
СПЕЦИАЛНОСТ :
код 5420501 „Производство на облекло от текстил“

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 3723/23.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021 г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
II гимназиален етап
XI клас
Вид подготовка, учебен предмет

Седмичен брой часове

I учебен
срок

1

2

II учебен
срок

Годишен
брой
учебни
часове
Общо
седмици

18

18

2

38

3

4

5

6

3

3

108

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език

3.

Чужд език –Френски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

36

10.

Биология и здравно образование

11.

Физика и астрономия

12.

Химия и опазване на околната среда

13.

Музика

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията –Английски език

2

2

72

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

216

216

432

4

4

144

3

3

11

11

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

IV.

Специфична професионална подготовка

1.

Теория на професията

1.1

Технология на облеклото

1.2

Конструиране на облеклото

4
4.1

Учебна практика
Технология на облеклото

5

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

2

Конструиране и моделиране на облекло от
текстил
Практика на професията

2.1

Учебна практика-технология на облеклото

1.1.

108

396
32

64
72

36

1

1

1

1

Общо за раздел Б

360

360

64

784

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

64

1216

576

576

64

1152

36

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Фитнес и бодибилдинг
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО
ОБРАЗОВАНИЕ
3.1. Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание, могат да придобият първа степен на
професионална квалификация след успешно положен държавен изпит по теория и практика по
специалността „Производство на облекло ” от професия „Работник в производство на облекло“
или специалността „Шивачество“ от професията „Шивач“.
3.2. Държавният изпит за придобиване на степен на професионална квалификация се провежда в
две части – по теория на професията и по практика на професията, по национална изпитна
програма, утвърдена от министъра на образованието и науката. Организацията и провеждането
на държавния изпит за придобиване на професионална квалификация се определят с наредба на
министъра на образованието и науката, а съдържанието им – съгласно държавния
образователен стандарт за придобиване на квалификация по професията.
3.3. Придобитата степен на професионална квалификация се удостоверява със свидетелство за
професионална квалификация. По свое желание придобилият степен на професионална
квалификация може да получи Европейско приложение към свидетелството за професионална
квалификация. Формата и съдържанието на документите са определени в Наредба № 8 от 2016
г. за информацията и документите за системата
на предучилищното и училищното
образование (обн., ДВ, бр. 66 от 23.08.2016 г.).
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 В6 и Държавния образователен стандарт (ДОС) за
придобиване на квалификация по професията „Техник по автоматизация“.
4.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
4.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по професията.
4.4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора
на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането ù в
периода от 01.07.2022 до 14.07.22г. Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя
на стопанската организация (предприятие), в която се провежда практическото обучение.
4.5. Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на общата и
допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните часове за деня.
4.6. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се включва и
по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности, съгласно чл. 92, ал. 1 от
ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед №
1111/15.08.2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
4.7. Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14,
ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според Заповед
РД09-2684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ТЕХНИКА И ОБЛЕКЛО
гр. Тервел, обл. Добрич, ул. „ Хан Аспарух ” № 81, тел./факс 05751 2059
E-mail tmt_tervel@mail.bg
УТВЪРДИЛ:… П /ЗЗЛД/……………
Директор: /инж. Иван Желязков/
СЪГЛАСУВАЛ:…… П /ЗЗЛД/……………
Председател на Обществен съвет / Захари Стоянов /

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
б

XI клас
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
за учебната 2021/2022 година
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 522 „Електротехника и енергетика”

СПЕЦИАЛНОСТ :
код 5220201 „Електрически машини и апарати ”
ПРОФЕСИЯ:
код 522020 „Електромонтьор”

Училищният учебен план е изработен въз основа на типов учебен план
на МОН, за същата професия, утвърден със Заповед № РД 09 – 4344/30.08.2017 г .
Приет е на заседание на Педагогическия съвет – Протокол №1/ 15.09.2021 г,
съгласуван е с Обществения съвет към училището – Протокол № 8/10.09.2021 г.
и е утвърден със Заповед № 2/15.09.2021 г. на директора на ПГТО „Дочо Михайлов”

ТЕРВЕЛ, 2021г.

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
НАЧАЛО НА УЧЕБНАТА ГОДИНА: 15.09.2021 Г.
VIІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

VIІІ и ІХ клас

ІІ срок - 18 учебни седмици

Х клас

ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика
ІІ срок – 13 учебни седмици,
от които 2 седмици за производствена практика

ХІ клас

ХІІ клас

Ваканции, учебна 2021/2022 година:
Есенна
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
Коледна
24.12.2020 г. – 03.01.2022 г. вкл.
Междусрочна
01.02.2022 г. - 01.02.2022 г. вкл.
Пролетна за І-ХІ клас
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Пролетна за ХІІ клас
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
Неучебни дни:
22.09.2021г. - Ден на независимостта на България
01.11.2021 г. – Ден на будителите
25.05.2022 г. – Неучебен ден по повод Деня на българската просвета и култура и на славянската
писменост
Дати за провеждане на ДЗИ:
Сесия май-юни:
18.05.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
20.05.2022 г. – втори ДЗИ
Сесия август -септември:
25.08.2022 г. – Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по български език и литература
26.08.2022 г. – втори ДЗИ
Дати за провеждане на НВО в VII и Х клас:
14.06.2022 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
16.06.2022 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас
Дати за провеждане на държавните изпити за придобиване степен на професионална
квалификация:
Сесия юни-юли – 06.06.2022 г.
Сесия септември – 08.09.2022 г.
Начало на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:
02.02.2022 г. – I - XII клас
Край на втория учебен срок на учебната 2021/ 2022 година:12.05.2022 г. – XII клас (13 учебни
седмици)
30.06.2022 г. – VIII – ХІ клас (18 учебни седмици)

II. РАЗДЕЛЯНЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕ ПО КЛАСОВЕ СРЕДНА СТЕПЕН
II гимназиален етап
XI
Вид подготовка, учебен предмет

Седмичен брой часове

I учебен
срок

1

2

Годишен
брой учебни
часове

II учебен срок

Общо
седмици

18

18

2

38

3

4

5

6

3

3

108

Раздел А- задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език –

3.

Чужд език –Руски език

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

36

10.

Биология и здравно образование

11.

Физика и астрономия

12.

Химия и опазване на околната среда

13.

Музика

14.

Изобразително изкуство

15.

Физическо възпитание и спорт

2

2

72

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията –Английски език

2

2

72

2.

Икономика
216

216

432

Общо за раздел А

Раздел Б – избираеми учебни часове
III.

Отраслова професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1

Електроника

2.

Практика на професията

2.1

Учебна практика

2.1.1

Електрически измервания

IV.

Специфична професионална подготовка

2

1

54

1

2

54

1.

Теория на професията

1.1

Електрически инсталаци

1

1

36

1.2

Електрически машини

3

3

108

1.3

Електрически апарати

1

1

36

1.4

Технология

2

2

72

2.

Практика на професията

2.1

Учебна практика по специалността

6

6

216

2.2

Лабораторна практика

2

2

72

3.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1

Теория на професията

1.1.

Технология

32

64

1

1

36

36

Практика на професията

2
2.1

Учебна практика-електрически машини и
апарати
Общо за раздел Б

1

1

360

360

64

784

Общо за раздел А+ раздел Б

576

576

64

1216

576

576

64

1216

Раздел В – факултативни учебни часове
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

Часове на основание член 14, ал. 3, т.7 и чл. 14, ал.6 Раздел „Училищен учебен план“ на
Наредба № 4 от 30 ноември 2015г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни
дейности: Футбол
Час на класа

1

1

36

1

1

36

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
3.1. 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“.
3.2. Изучаваният първи чужд език продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд език по професията.
3.3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, се разпределят в
училищния учебен план за изучаване на учебни предмети, които развиват 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 ДОС за придобиване на квалификация по
професията.
3.4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от
директора на училището, в зависимост от конкретните условия и възможностите за
организирането ù в периода от 01.07.2022 до 14.07.22г. Учебната програма и графикът се
съгласуват с ръководителя на стопанската организация (предприятие), в която се провежда
практическото обучение.
3.5.

Учениците могат да участват и в дейности, организирани от училището в рамките на
общата и допълнителната подкрепа за личностно развитие след приключване на учебните
часове за деня.

3.6.

Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт – ООП, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: футбол, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от
Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № 1111/15.08.2016 г. на министъра на
образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

3.7.

Всяка учебна седмица включва и по един час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл.
14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план, от които 4 часа са за БДП според
Заповед РД09-2684/20.09.18 на министъра на образованието и науката.

