ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ - КУНИНО

ОДОБРЯВАМ:
ЗАМ. МИНИСТЪР:
/РУМЕН ДИМИТРОВ/

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
НА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ

ЗА XII КЛАС
2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Професия: Художник
Специалности: Скулптура
Степен на квалификация: ІІI
Приет от Педагогически съвет с протокол №10 от 11.09.2020 г.
УЧЕБЕН ПЛАН ЗА РАМКОВА ПРОГРАМА – ВАРИАНТ В 4 (за средните училища по изкуствата)
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ: № 211 Изкуства
ПРОФЕСИЯ: № 211010 Художник – изящни изкуства
СПЕЦИАЛНОСТ: № 2110104 Скулптурa
1

I. ГРАФИК НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ
/Съгл. Заповед № РД09-2118/28.08.2020 г. На Министъра на образованието и науката/
ХІІ клас

І срок - 18 учебни седмици

ХІІ клас
ІІ срок – 13 учебни седмици
Дни за провеждане на ДЗИ
19.05.2021 г. ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. втори ДЗИ
Дни за провеждане на Държавен изпит по теория на професията и специалността за придобиване СПК
Сесия юни - 04.06.2021 г.
Сесия септември – 09.09.2021 г.
График учебно-творческа практика
XII клас – от 07.04 2021 г. до 11.04.2021 г. вкл. /5 дни по 8 астр. часа – 40 часа/- с. Карлуково
График годишни изпити:
XII клас – 10.05.2021 г. – Рисуване
11.05. 2021 г. - Скулптура

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година
Начало и край на ваканциите с изключение на лятната през учебната 2020/2021година:
30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
30.01.2021 г. – 03.02.2021 г. вкл. – междусрочна
08.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за XII клас

Начало на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
04.02.2021 г.

Край на втория учебен срок на учебната 2020/2021 година:
14.05.2021 г. – XII клас (13 учебни седмици)
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II. УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ – ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
КУЛТУРНО-ОБРАЗОВАТЕЛНИ
ОБЛАСТИ
УЧЕБНИ ПРЕДМЕТИ

СРЕДНА
ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП
Клас
ХІІ
31

А.
1.

Общо
ХІІ

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПОДГОТОВКА /ЗП/
БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Български език и литература
2.

ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
І. Чужд език – Английски език
ІІ. Чужд език – Руски език

3.

МАТЕМАТИКА, ИНФОРМАТИКА И
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

62
2

62
62

Математика
Информатика
Информационни технологии
4.

ОБЩЕСТВЕНИ НАУКИ И ГРАЖДАНСКО
ОБРАЗОВАНИЕ

История и цивилизация
География и икономика
Психология и логика
Етика и право
Философия
Свят и личност
5.

6.

7.

62

62
2

62

ПРИРОДНИ НАУКИ И ЕКОЛОГИЯ
Биология и здравно образование
Физика, астрономия
Химия и опазване на околната среда
ИЗКУСТВА
Музика
Изобразително изкуство
БИТ И ТЕХНОЛОГИИ
Технологии
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8.

ФИЗИЧЕСКА КУЛТУРА И СПОРТ
Физическо възпитание и спорт
ОБЩО ЗП:

62
62
2
186
6

Б.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ПОДГОТОВКА /ЗИП/ И
ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ПРОФЕСИОНАЛНА ПОДГОТОВКА /ЗПП/

1.

Български език и литература

Б1.
1.
Б2.

История на изкуството

31
1

31

93
3

93

186
6

186

62
2

62

62
2

62

Отраслова професионална подготовка
Рисуване

2.

Перспектива

3.
4.

Пластична анатомия
Компютърна графика

1.

Чуждоезикова подготовка
Чуждоезикова подготовка по професията – І ч. език
– Английски език
Специфична професионална подготовка за
специалност ”Скулптура”
Скулптура

2.

Графика

3.

Живопис

Б4.

186
6

Обща професионална подготовка

1.

Б3.
1.

62

Общо ЗИП и ЗПП
Общо ЗП , ЗИП и ЗПП:

372
186
6
93
3
93
3
806
26

186

992
32

992
32

93
93
806
26
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УЧЕБНА ПРАКТИКА
УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕНА ПРАКТИКА

62

62

1 седм. 40 часа

1 седм. 40 часа

* Часовете по:
Допълният час по ФВС се изучава 1 час седмично/31 учебни седмици
Час на класа се изучава 1 час седмично /30 учебни седмици
Безопасност на движението по пътищата се изучава 1 час седмично/1 учебна седмица

III. ЗАВЪРШВАНЕ И УДОСТОВЕРЯВАНЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНОТО ОБРАЗОВАНИЕ
1. Пълният курс на обучение за ІХ – ХІІ клас дава възможност за:
• полагане на държавни зрелостни изпити за придобиване на средно образование;
• полагане на държавни изпити за придобиване степен на професионална квалификация –трета степен.
2. Трета степен на професионална квалификация по професия художник се придобива след
полагане на държавни изпити по:
• теория на професията;
• практика на професията.
3. Държавните изпити за придобиване на степен на професионална квалификация се провеждат по национални изпитни програми,
утвърдени от министъра на културата.
4. Организацията на държавните изпити се определя съгласно Наредбата за системата на оценяване, утвърдена от министъра на
образованието и науката.
5. Придобитото средно образование се удостоверява с диплома за средно образование, придобитата степен на професионална
квалификация се удостоверява със свидетелство за професионална квалификация.
6. Съдържанието на документите, удостоверяващи завършено професионално образование, е определено в Наредба №8 за
документите в системата на народната просвета, утвърдена от министъра на образованието и науката.
IV.ОБЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Учебният план е разработен на основание Закона за народната просвета, Закона за степента на образование, общообразователния
минимум и учебния план, Закона за професионалното образование и обучение, рамкова програма В – вариант В 4.
2. Учебният план се прилага за ученици, приети след завършен VІІ клас.
3. Учебната практика се използва ежеседмично за подготовка по учебни предмети от специфичната подготовка за специалността.
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4. Учебно-творческата практика за всеки клас включва проучвателни и приложни дейности. Програмата за нея се изготвя от
съответните учители и включва конкретни цели, теми и задачи за изпълнение. Предвиждат се по 8 учебни часа дневно занимания на
учениците,
разпределени в десет работни дни в две седмици за ХІ клас, или в пет работни дни в една седмица за ХІІ клас, които се добавят към
задължителните учебни седмици.
5. По чуждоезиково обучение се изучават следните езици: английски и руски. Изборът на чужд език се извършва според желанията
на учениците и възможностите на училището. Изучаваният първи чужд език / Английски език/ продължава в ХІ и ХІІ клас като чужд
език
по професията.
6. В края на учебната година учениците полагат задължителен годишен изпит по съответната специалност (в годините, в които се
изучава) и по рисуване, по график на училището, утвърден от директора, в рамките на редовната изпитна сесия през м. юни.
7. Оценките на учениците от годишните изпити се определят от изпитна комисия, назначена със заповед на директора на училището,
въз основа на знанията и уменията на учениците, показани на изпита. Тази оценка е окончателна за годината.
8. Свободноизбираемата подготовка се организира по учебни предмети, утвърдени от педагогическия съвет на училището, съобразно
възможностите на училището и желанията на учениците, след съгласуване с МК.

Училищният учебен план е съставен по учебен план, утвърден от министъра на културата проф. Стефан Данаилов
през 2008 г., съгласуван с МОН, писмо № 0215-53/28.07.2008 г.
Училищният учебен план е приет с Протокол №10/11.09.2020 г. на ПС
и утвърден със Заповед №513/11.09.2020 г.на Директора на ПГ по каменообработване
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