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УТВЪРДИЛ: ………………………........ 

ТЕМЕНУГА ТОДОРОВА       

ДИРЕКТОР НА ПГСС „Н.ПУШКАРОВ“        

 
   

 

       

УЧИЛИЩЕН  

УЧЕБЕН  ПЛАН 

 
ЗА 10 КЛАС 

ЗА УЧЕБНАТА 2021-2022 ГОДИНА 
 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА 

ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО 

ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК – РАМКОВА ПРОГРАМА В6 

 

 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ: ДНЕВНА 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА УЧЕБНИЯ ДЕН: ПОЛУДНЕВНА 

 

 
Специалност: код 6210103 „Трайни насаждения“ 

Професия: код 621010 „Техник – растениевъд“ 

Професионално направление: код 621 Растениевъдство и животновъдство  
Защитени от държавата специалности от професии 

 
 

 

Училищният учебен план е разработен на база типов учебен план утвърден от Министъра на 

образованието и науката със Заповед №  №  РД 09 – 3832/25.08.2017 г. и ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 

1 на МС от 03.01.2020 г. за приемане на актуализиран Списък със защитените от държавата 

специалности от професии за учебната 2020/2021 година и на актуализиран Списък със 

специалности от професии, по които е налице очакван недостиг от 

специалисти на пазара на труда, за учебната 2020/2021 година и  Постановление № 584 от 20 

август 2020 година на Министерски съвет за приемане на списъка на иновативните училища в 

Република България 

 

 

І.  ГРАФИК  НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 
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X клас        І   срок – 18-учебни седмици 

X клас       ІІ  срок – 20 учебни седмици, от които 2 седмици за производствена 

практика. 

ВАКАНЦИИ:  Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за конкретната 

учебна година график.  

ІІ.  УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 

 Видове подготовка, учебни предмети/модули 
Седмичен 

брой часове 

Годишен 

брой часове 

 РАЗДЕЛ А – ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ   

 Общообразователна подготовка   

1 Български език и литература 3 108 

2 Чужд език – английски език 2 72 

3 Чужд език – немски и руски език 2 72 

4 Математика  2 72 

5 Информационни технологии 0,5 18 

6 История и цивилизации 3,5 126 

7 География и икономика 2,5 90 

8 Философия 2 72 

9 Биология и здравно образование 2 72 

10 Физика и астрономия 2 72 

11 Химия и опазване на околната среда 2 72 

12 Музика 0,5 18 

13 Изобразително изкуство 0,5 18 

14 Физическо възпитание и спорт 2 72 

 Обща професионална подготовка   

15 Икономика 1 36 
 Общо за раздел А 27,5 990 

 РАЗДЕЛ Б - ИЗБИРАЕМИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ   

 Отраслова професионална подготовка   

16 Трактори и автомобили 1 36 

 Учебна практика-ОПП   

17 Трактори и автомобили 0,5 18 

 Специфична професионална подготовка   

18 Растениевъдство 0,5 18 

 Учебна практика-СПП   

19 Растениевъдство 1,5 54 

20 Производствена практика  64 

 Разширена професионална подготовка   

21 Зелена кариера и креативност 0,5 18 

22 Растениевъдство 0,5 18 

 Общо за раздел Б 4,5 226 

 Общо за раздел А+Б 32 1216 

 РАЗДЕЛ В – ФАКУЛТАТИВНИ УЧЕБНИ ЧАСОВЕ 0 0 

 Общо за раздел А+Б+В 32 1216 

 

ІІІ. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 
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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-растениевъд“. 

2. 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.  

3. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да се използват 

и за усвояване на резултатите 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. /Първа степен по професията „Работник в растениевъдството“ 

и втора степен па професията „Растениевъд“/ 

4. Производствената практика се провежда по учебна програма и график, утвърдени от директора 

на училището в зависимост от конкретните условия и възможностите за организирането й. 

Учебната програма и графикът се съгласуват с ръководителя на стопанската организация 

(предприятие), в която се провежда практическото обучение. 

5. На основание чл. 92., ал.1 от ЗПУО, в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна 

седмица и по един учебен час за провеждане на спортни дейности, утвърдени от министъра на 

образованието и науката със Заповед РД 09-1111/15.08.2016г. Учениците могат да се включат в 

следните видове модули: волейбол, баскетбол, футбол, лека атлетика, шахмат. Обучението и 

дейностите може да се осъществяват в блок от часове в зависимост от проблематиката и от 

потребностите на учениците от паралелката. 

6. На основание чл. 92., ал.1 от ЗПУО, в учебния план се включва за всеки клас, за всяка учебна 

седмица и по един учебен час за час на класа. Часът на класа се използва за последователно 

развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на граждански компетентности, 

включително чрез ученическото самоуправление. Обучението и дейностите може да се 

осъществяват в блок от часове в зависимост от проблематиката и от потребностите на 

учениците от паралелката. 

7. Учебния предмет Зелена кариера и креативност има пет модула. Първите четири са изучавани 

в девети, а в 10 клас ще се изучи петия модул от учебния предмет Зелена кариера и креативност. 

В 10 клас по модулът има само срочна оценка, която се явява годишна по предмета. 

Окончателната оценка по предмета Зелена кариера и креативност се получава като средно 

аритметично от годишните оценки от девети и десети клас. 

8. По учебна практика класът може да се дели на две групи и може да се групира и провежда в 

подходящо за обучението време по решение на училищното ръководство. 

 

Училищният учебен план е приет с Решение на Педагогическия съвет при ПГСС „Никола 

Пушкаров”, на заседание от 17.06.2021 год. с Протокол №15 и е съгласуван с Обществения 

съвет към училището с протокол № 7 /26.08.2021г. 

Утвърден със Заповед № 1501/26.08.2021г. на Директора на ПГСС „Н. Пушкаров“. 

mailto:info@pgss-popovo.com
http://www.pgss-popovo.com/

