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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН 

за VІІІ„б" клас, професионално образование с 
придобиване на трета степен на професионална 
квалификация без интензивно  и без разширено 

изучаване на чужд език 
 

Професионално направление :  
213 „ Аудио-визуални изкуства и техники; производство на медийни 
продукти“ 
 
Професия:  
213070 „Графичен дизайнер“ 
Специалност :  

2130701 „Графичен дизайн  
    

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учебна 2022/2023 година 
Форма на обучение: дуална 

 

Училищният учебен план е утвърден със Заповед РД-09- 4731/ 01.09. 2017 на МОН  и на 

заседание на Педагогическия съвет – протокол № 9ОТ 30.06.2022 г., съгласуван с 

Обществения съвет към училището и утвърден със заповед на директора № РД-10-

2367/01.07.2022 г. 

 

 

ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС 

 

VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас - І срок- 18 седмици  

 

VІІІ и ІХ клас -            ІІ срок- 18 седмици 

  

Х клас и ХІ клас  -             ІІ срок – 20 учебни седмици, от които 2  седмици 

         за производствена практика, 

ХІІ клас -             ІІ срок- 13 учебни седмици, от които 2 за  

                                              производствена практика 

 



 
-  

 
 

Учебни седмици 36 18            18 

А-задължителни учебни 
часове 
 
 

 

Годишен брой 

часове 
Първи срок 

Втори срок 

 

І. Общообразователна подготовка  

Български език и литература 144 4 4 

Чужд език – английски език 144 4 4 

Математика 108 3 3 

Информационни технологии 36 1 1 

История и цивилизации 72 2 2 

География и икономика 36 1 1 

Философия 36 1 1 

Биология и здравно 

образование 54 1 
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Физика и астрономия 54 2 1 

Химия и опазване на околната 

среда 

36 1 1 

Физическо възпитание и 

спорт* 

72 2 2 

ІІ. Обща професионална подготовка  

Предприемачеството 72 2 2 

Общо за раздел А  864 

 

24 24 

Раздел Б- професионална подготовка  

Отраслова професионална подготовка  

Специфична  професионална подготовка   



Графични техники 18 1 0 

Учебна практика:    

Рисунка, типаж и анимация 

 

18 0 1 

Разширена професионална 

подготовка 252 8 

 

9 

Графични техники 72 2 2 

Предпечатна подготовка 36 1 1 

Фотография и видеотехника 36 1 1 

Рисуване 54 1 2 

Въведение в професията 18 1 0 

Учебна практика:    

Графични техники 36 1 1 

Разширена подготовка    

Общо за раздел Б  288 8 8 

Общо за раздел А+ раздел Б 1152 32 32 

Раздел В- факултативни учебни часове 

Допълнителна подготовка    

Общо за раздел А+ раздел Б+ 

раздел В 

1152 32 32 

 

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ 

 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 В15 и държавния образователен стандарт (ДОС) 

за придобиване на квалификация по професията „Графичен дизайнер”. 

Изучаваният първи чужд език-английски език продължава в XI и ХІІ клас като чужд език по 

професията.  

Обучението  чрез работа се организира за ученици, навършили 16 години, в ХІ и ХІІ клас за 

придобиване на професионална квалификация и за усвояване на общообразователния 

минимум за средно образование, съгласно Наредба № 1 от 2015 г. за условията и реда за 

провеждане на обучение чрез работа (дуална система на обучение).  



Практическото обучение в реална работна среда на ученици в XI и XII клас се организира и 

осъществява през цялата учебна година по график за разпределение на учебното време, в 

зависимост от възможностите на партньора/партньорите и на професионалната гимназия, но 

не по-малко от 2 (два) дни в седмицата за ХІ клас и 3 (три) учебни дни в седмицата за XII клас. 

Графикът се разработва съвместно от обучаващата институция и работодателя и се утвърждава 

от работодателя/ите и директора на обучаващата институцията. 

 Практическото обучение в реална работна среда се провежда в предприятието под 

ръководството на наставник, определен от работодателя и на учител по професионална 

подготовка. Практическото обучение в реална работна среда се провежда по учебни програми,  

разработени в съответствие с резултатите от ученето, определени в държавния образователен 

стандарт за придобиване на квалификация по професията. Учебните програми се разработват 

съвместно от учителите и наставниците и се утвърждават  от директора на училището след 

съгласуване с работодателя. 

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. 

Учебните часове, предоставени за разширена подготовка, се разпределят в училищния учебен 

план за изучаване на учебни предмети от опрофесионалната подготовка в зависимост от 

интересите на учениците и възможностите на училището. 

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: волейбол,  съгласно чл. 92, an. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал. 5 от Наредба № 

4/30.11.2015 за учебния план, Заповед № РД 09-1111/15.08.2016 г. на министъра на 

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.    

Всяка учебна седмица включва и по един час час на класа съгласно чл. 92, ал. 2 от ЗПУО, чл. 14, 

ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план. 

 
 

 


