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ВХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО 

РАВНИЩЕ – завършено основно образование 

СРОК НА ОБУЧЕНИЕ-3 години 

ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ-дневна 

ОРГАНИЗАЦИОННА ФОРМА-клас 

ИЗХОДЯЩО ОБРАЗОВАТЕЛНО РАВНИЩЕ 

– съгласно  

НИВО НА КВАЛИФИКАЦИОННАТА 

РАМКА (НКР)-2 

РАМКОВА ПРОГРАМА А– ВАРИАНТ А3 

 

 

УЧЕБЕН ПЛАН 

ХI Б  КЛАС – 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 
 

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА  

ПЪРВА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ  

БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК 

                    

 

 

Учебният план е разработен на основание чл.94 от ЗУПО, въз основа на учебен план за 

професия код : № 622030  Работник в озеленяването, специалност код № 6220301 Озеленяване 

и цветарство, утвърден със Заповед № РД 09-4195/29.08.2017г.  на министъра на 

образованието и науката и писмо № 0517-142/25.08.2020г. на министъра на образованието и 

науката 

 

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ : 622 ГРАДИНАРСТВО /паркове и градини/ 

 

ПРОФЕСИЯ : № 622030   РАБОТНИК В ОЗЕЛЕНЯВАНЕТО 

 

СПЕЦИАЛНОСТ : № 6220301   ОЗЕЛЕНЯВАНЕ И ЦВЕТАРСТВО 
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Учебният план е приет на заседание на Педагогическия съвет - протокол № 

18/02.09.2020г., и е утвърден със заповед на директора № РД 767-767/ 08.09.2020 г. 

  

Училищният учебен план се прилага за учебната 2020/2021 година за ученик е в ХI клас  

и съдържа седмичния и годишния брой часове по учебните предмети.  

 
I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС – утвърден със Заповед № 09-2118/ 28.08.2020 г. 

година на министъра на образованието и науката за учебната 2020/2021 година. 

Х клас І срок - 18 учебни седмици  

Х клас ІІ срок - 18 учебни седмици,  

  

  2020/2021 учебна година 

Видове подготовка, учебни 

предмети XI  клас 

Учебни седмици 38 

1 2 3 4 5 

  Учебни предмети 

Седмичен брой 

учебни часове 

Годишен брой 

учебни часове 

 

  Раздел А - задължителни учебни часове 

І. Общообразователна подготовка 

ІІ. Обща професионална подготовка 

1. Икономика 1 36 
 

  ВСИЧКО А: 1 36  

  Раздел Б - избираеми учебни часове 

ІII. Специфична професионална подготовка 

1 Цветарство 0,5 18  

2 Озеленяване  0,5 18  

3. Учебна практика     

3.1. Цветарство 1 36  

3.2. Озеленяване  1 36  

II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ, СЕДМИЧЕН И ГОДИШЕН БРОЙ НА УЧЕБНИТЕ ЧАСОВЕ 



3.3. Декоративна дендрология 0,5 18  

3.4.  Производствена практика - - 64 

IV. Разширена професионална подготовка 

4. Информатика 0,5 18  

5. Учебна практика     

5.1. Паркова растителност 0,5 18  

  Общо за раздел Б 4,5 162 64 

  Общо за раздел А + раздел Б 5,5 198 64 

  

Общо за раздел А + раздел Б+ 

раздел В     

 

  

Часове на основание член 14, ал. 

3, т. 7 и чл. 14, ал. 6 от Раздел 

„Училищен учебен план“ на 

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 

г. за учебния план     

 

 Час на класа 1 36  

 

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО 

ОБУЧЕНИЕ 

3.1. Професионалното обучение по този учебен план се придобива след: 

• успешно завършен първи гимназиален етап на средната степен на образование; 

• успешно положен държавен изпит за придобиване на първа степен на 

професионална квалификация - по теория и практика на професията „Работник в 

озеленяването", специалност „Озеленяване и цветарство". 

3.2. Завършеното професионално обучение се удостоверява със свидетелство за 

професионална квалификация. 

3.3. Учениците, успешно завършили X клас получават удостоверение за завършен 

първи гимназиален етап на средно образование. 

3.4. Учениците, успешно завършили X клас, по свое желание могат да продължат 

обучението си за придобиване на втора или трета степен на професионална 

квалификация по специалност от професията „Озеленител" или „Техник-озеленител". 

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 година) 

 

ІV. ОПИСАНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ОБУЧЕНИЕТО  

1. Обучението по индивидуалния учебен план се провеждат в класно-урочна форма в 

ПГССХВТ „Ангел Кънчев” – Разград. 

2. Обучението на учениците по индивидуалния учебен план се извършва , съгласно 

седмичното разписание за обучение по часове за всички ученици от класа. 

3. Обучението на ученика се осъществява по индивидуална учебна програма по всеки 

предмет от индивидуалния учебен план. Знанията и уменията на ученика се оценяват 

чрез текущи проверки, резултатите се отбелязват с качествен показател. При 

оценяването на неговите постижения се спазват изискванията съгласно чл. 9, ал. 8 и 9 и 

чл. 22, ал. 3 от Наредба № 11от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението 

на учениците. 

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. 

5. Пълният курс на обучение дава възможност за придобиване право за явяване на 

държавни изпити за първа степен на професионална  квалификация. Първа степен на 

професионална квалификация се придобива след успешно положени държавни изпити 

по теория и по практика на професията код 622030 Работник в озеленяването, 

специалност – код 6220301 Озеленяване и цветарство. 

Заниманията се провеждат в училище.  

6.За образователното и личностното развитие на ученика в часовете извън 

определените в раздел „Задължителна подготовка”, се организират терапевтични 

занятия (индивидуални и групови) с логопед – едно занятие седмично, с психолог - 

едно занятие месечно и ресурсен учител - четири занятия седмично, като те са 

съобразени с индивидуалните му потребности и особености. 

7.Организацията на работата на специалистите е по график, утвърден от директора на 

училището. 
 

Класен ръководител:.............................................. 

                                          ( имена, подпис) 

Запознат съм с индивидуалния учебен план на детето ми  и съм съгласен да се обучава 

по него. 

  Дата:...........................                           Родител: ….....................…........................................ 

                                                                                       (трите имена, подпис) 


