ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
с. Проф. Иширково, п.к. 7572, общ. Силистра, ул. „Г. Димитров“ №2
тел. 0879456639, e-mail: ou7572@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 4-1/17.09.2018

На основание чл. 259, ал. 1 и чл. 94, ал. 4 от Закона за предучилищното и
училищното образование, чл. 14 ал. 2 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за
учебния план и при спазване на чл. 16, ал. 3 и чл 17. ал. 1 от Наредба № 4 от 30
ноември 2015 г. за учебния план, съгласно решение на Педагогическия съвет
Протокол № 1/04.09.2018 г. и след съгласуване с Обществения съвет към
училището с Протокол №1/06.09.2018 г.

УТВЪРЖДАВАМ

Училищен учебен план за IX клас, специалност - Производство на мебели
Код 5430906, професия - Работник в дървообработването код 543090 ,
професионално направление - Производствени технологии – дървесина, хартия,
пластмаси и стъкло код 543 за професионално образование с придобиване на
първа степен на професионална квалификация с разширено изучаване на чужд
език, дневна и самостоятелна форма на обучение, след завършено основно
образование съгласно Приложението.
Училищният учебен план се прилага през учебната 2018/2019 г.

ГАЛИНА ВЪЛКОВА
Директор на ОбУ

………………….

Приложение

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА IX КЛАС

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН
НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
ПО РАМКОВ УЧЕБЕН ПЛАН ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

Утвърден със Заповед на директора № 4-1/17.09.2018 г

СПЕЦИАЛНОСТ: Код 5430906 „ Производство на мебели “
ПРОФЕСИЯ: Код 543090 „Работник в дървообработването“
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: Код 543 „Производствени технологии – дървесина, хартия,
пластмаси и стъкло“
УЧЕБНА ГОДИНА: 2018-2019 г.
ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: дневна
ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН:

полудневна

Училищният учебен план е приет на заседание на:
Педагогическия съвет, Протокол № 1/04.09.2018 г.
съгласуван е с Обществения съвет към училището, Протокол № 1 / 06.09.2018 г.
Училищният учебен план е разработен въз основа на Типов учебен план за професионално
образование, степен на професионална квалификация – първа, професия код: 543090 Работник
в дървообработването, специалност код: 5430906 Производство на мебели утвърден от
Министъра на образованието и науката със заповед №РД09-3938/25.08.2017 г.
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І. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ И ЧАСОВЕТЕ ОТ РАЗДЕЛ А –
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ЗУЧ), РАЗДЕЛ Б – ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ
ЧАСОВЕ (ИУЧ) И РАЗДЕЛ В – ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ (ФУЧ)

Специалност „Производство на мебели“

І гимназиален етап

IX клас
Учебни седмици
36
Раздел А – задължителни учебни часове
Седмичен брой
учебни часове

Годишен брой
учебни часове

Български език и литература

3

108

Чужд език – английски език

6

216

Чужд език – руски език

2

72

Математика

3

108

Информационни технологии

1

36

История и цивилизации

2

72

География и икономика

1

36

Философия

1

36

Биология и здравно образование

1

36

Физика и астрономия

1

36

1,5
2/1
0,5
1/0
0,5
0/1
2

54

0,5
1/0
26

18

Учебни предмети
I. Общообразователна подготовка

Химия и опазване на околната среда
Музика
Изобразително изкуство
Физическо възпитание и спорт

18
18
72

II. Обща професионална подготовка
Здравословни и безопасни условия на труд
Общо за раздел А

Раздел Б – избираеми учебни часове
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936

III.Отраслова професионална подготовка
1.Материалознание и сушене на дървесина
2.Конструктивно знание и чертане
3.Учебна практика
3.1.Дървообработване
IV.Специфична професионална подготовка
1.Технологии и машини в мебелното
производство
2.Учебна практика
2.1.Мебелно производство
V.Разширена професионална подготовка

0,5
1/0
0,5
0/1

18

1

36

0,5
0/1

18

2

72

1,5
2/1

54

18

1.Учебна практика по специалността

54

Общо за раздел Б

216
32

Общо за раздел А + раздел Б

1152

Раздел В – факултативни учебни часове
Максимален брой часове за раздел В

0

0

Общо за раздел А + раздел Б + раздел В

32

1152

Организиране и провеждане на спортни
дейности - модули
Лека атлетика

1

36

Час на класа

1

36

ІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
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1. Училищният учебен план е разработен съгласно чл. 94 от Закона за предучилищното и
училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение, Раздел IV на
Наредба № 4 от 30.11.2015 г. за учебния план.
2. Всяка учебна седмица се провежда по един учебен час за спортни дейности по Лека
атлетика, съгласно глава втора, Раздел IV от Наредба № 10/01.09.2016 г. и Заповед на
министъра на образованието и науката № РД 09-1111/15.08.2016 г. Обучението е насочено
към повишаване на двигателните умения и навици за постигане на спортносъстезателна
подготвеност по Лека атлетика и придобиване на състезателен опит в спортни състезания.
3. Всяка учебна седмица извън часовете, определени в рамковите учебни планове се
включва и по един учебен час на класа, който се използва за последователно развитие на
класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности,
включително чрез ученическото самоуправление.
4. Обучението по т. 2 и 3 може да се осъществява в блок от часове в зависимост от
спецификата на проблематиката и от потребностите на учениците от паралелката.
5. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети за придобиване на училищна подготовка, е
задължително за всеки ученик от паралелката. Изучаването на учебните предмети,
предложени в раздел В не е задължително за учениците, освен ако не са заявили желание.
6. Училищният учебен план не може да се променя през учебната година
7. Училищният учебен план е съгласуван с Обществения съвет към училището, Протокол
№ 1/06.09.2018 г.

ДИРЕКТОР :............................
Галина Вълкова
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