МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково,ул.”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 770 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба № 4/30. 11.2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В4 с придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация с разширено
изучаване на чужд език по професия код 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО,
специалност код 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ

И ТЕХНОЛОГИЯ НА

ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, дневна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2022 /
2023 година.

I ЬТшисьГна директор
е заличен на основание
ТРАЯНА НИКОЛОВА .
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Т■1..във връзка с чл. 5.

Рег-Г'амент (ЕС) 2 0 16/679

гр. ХАСКОВО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
" \C K O B O

УТВЪРДИЛ:
Подписите са заличени
на основание чл. 4, т. 1,

лек

във връзка с чл. 5, т. 1, в)

СЪГЛАСУВАЛ:

от Регламент (ЕС) 2016/679
1ш ьДСЬДА 1ЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ
ТЕКСТИЛ

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността е код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил“ от професията с код 542040 „Моделиер - технолог на облекло“, утвърден със
заповед № РД 09 - 3929 / 25. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма
В - ВАРИАНТ „В4” и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението
по специалността от професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол
№ 16 / 07. 09. 2022 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 3 /
07. 09. 2022 г. и е утвърден със заповед № 770 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.

Клас: 8 А
стр. 1

8 Аклас

2022 / 2023 г.

5420401 Конструиране, моделиране и технология на
облекло от текстил

I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок -18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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8 Аклас

2022 / 2023 г.

5420401 Конструиране, моделиране и технология на
облекло от текстил

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

VIII
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18
3

II учебен
срок
18
4

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

36
5

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

4

4

144

2.

Чужд език - английски

12

12

432

3.

Чужд език - .....

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

2

0

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10. Биология и здравно образование

2

1

54

11. Физика и астрономия

1

2

54

12. Химия и опазване на околната среда

1

1

36

13. Музика

0

1

18

14. Изобразително изкуство

0

1

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

1

36

И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
1152

Общо за раздел А
Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

IV. Специфична професионална подготовка
стр. 3

8 Аклас

2022/2023 г.

5420401 Конструиране, моделиране и технология на
облекло от текстил

1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3.

Конструиране и моделиране на облеклото

5.

Проектиране на фирми за конфекциониране
на облекло
Художествено проектиране на облекло

6.

Учебна практика

4.

6.1 Процеси и машини в шевната промишленост
6.2 Технология на облеклото
6.3 Моделиране на облеклото
7.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б
Общо за раздел А + раздел Б

1152

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
1152
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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- спортна гимнастика
Час на класа
1
1
36
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година.
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Конструиране,
моделиране и технология на облекло от текстил“ от професия „Моделиер - технолог на
облекло“ през учебната 2022 / 2023 година.
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година.
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково.
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.
6. 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 г. за учебния план.
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: спортна гимнастика съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т.
7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08.
стр. 4

8 Аклас

2022 / 2023 г.

5420401 Конструиране, моделиране и технология на
облекло от текстил

2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията.
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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5420401 Конструиране, моделиране и технология на
облекло от текстил

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, ул. ’’Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 771 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба № 4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В -

ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 542050 ОПЕРАТОР В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, специалност код 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА
ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, дневна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2022 /
2023 година.

I юдписът на директора
е заличен на основание
ТРАЯНА НИКОЛОВА

чл.4, т. 1, във връзка е чл. 5.
т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679
гр. ХАСКОВО

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. ХАСКОВО

УТВЪРДИ Л:......
Тра
Дир
лек<

Подписите са заличени
на основание чл. 4, т. 1,

СЪГЛАСУВАЛ: .
I
I

във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679 ^

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността е код 5420501 „Производство на облекло от текстил“ от професията е код
542050 „Оператор в производството на облекло“, утвърден със заповед № РД 09 - 3723 /
23. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и
отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от
професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г.,
съгласуван е е обществения съвет към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е
утвърден със заповед № 771 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.
Клас: 8 5
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8 Бклас 2022 / 2023 г. 5420501 Производство на облекло от текстил

I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок -18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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8 Бклас 2022 / 2023 г. 5420501 Производство на облекло от текстил

II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

VIII
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
2

7

Седмичен брой часове

Годишен брой
учебни часове

I учебен
срок
18

II учебен
срок
18

3

4

5

Общо седмици

36

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

4

4

144

2.

Чужд език - английски

4

4

144

3.

Чужд език - .....

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

2

0

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10. Биология и здравно образование

2

1

54

11. Физика и астрономия

1

2

54

12. Химия и опазване на околната среда

1

1

36

13. Музика

0

1

18

14. Изобразително изкуство

0

1

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

1

36

И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

864

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

1

1

IV. Специфична професионална подготовка

стр. 3

8 Бклас 2022 / 2023 г. 5420501 Производство на облекло от текстил

36

1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3.

Конструиране на облеклото

4.

Учебна практика

4.1 Процеси и машини в шевната промишленост
4.2 Технология на облеклото
5.

Производствена практика

V. Разширена професионална подготовка
1.

Първи стъпки в професията

2

2

72

2.

Учебна практика - първи стъпки в професията

5

5

180

VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б

288

Общо за раздел А + раздел Б

1152

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
1152
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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- спортна гимнастика
Час на класа
1
1
36
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Производство
на облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството на облекло“ през
учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година;
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. 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 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план;
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: спортна гимнастика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т.
7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30. 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08.
2016 щ на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
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8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, ул.”Добруджа”М79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@piail.bg

ЗАПОВЕД
№ 772 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба № 4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 815010 ФРИЗЬОР, специалност код
8150101 ФРИЗЬОРСТВО от професионално направление код 815 ФРИЗЬОРСКИ И
КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, дневна форма на обучение с прием след завършен VII клас
съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2022 /
2023 година.

1юдписът на директора
ТРАЯНА НИКОЛОВА .

е заличен на основание
чл.4, т. 1, във връзка е чл. 5.,

] т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. ХАСКОВО

У Т В Ъ Р Д И Л :..

1
I
Л

СЪГЛАСУВА Л

П одписите са заличени
/4

1

на основание чл. 4, т . i ,
във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 815010 ФРИЗЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 8150101 ФРИЗЬОРСТВО

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 8150101 „Фризьорство“ от професията с код 815010 „Фризьор“ ,
утвърден със заповед № РД 09 - 4064 / 29. 08. 2017 година на министъра на МОН по
рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и отговаря на вида на образованието и на
спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на
Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г„ съгласуван е с обществения съвет
към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е утвърден със заповед № 772 / 08. 09.
2022 г. на директора на училището.

Клас: 8 в
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I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок -18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

VIII
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
2

1

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18
3

II учебен
срок
18
4

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

36
5

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

4

4

144

2.

Чужд език - английски

4

4

144

3.

Чужд език - ...

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

2

0

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10. Биология и здравно образование

2

1

54

11. Физика и астрономия

1

2

54

12. Химия и опазване на околната среда

1

1

36

13. Музика

0

1

18

14. Изобразително изкуство

0

1

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

1

36

•

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

864

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Въведение в професията
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18

2.

Хигиена и безопасност при работа

0

1

18

1

1

36

2

0

36

0

2

36

4

4

144

IV. Специфична професионална подготовка
1.

Рисуване

2.

Козметика

3.

Материалознание

4.

Технология на специалността

5.

Съвременни тенденции във фризьорството

6.

Счетоводство и отчетност

7.

Фирмено право

8.

Учебна практика

8.1 Технология на специалността
8.2 Козметика
9.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1.

Етика на фризьорството
Инструменти, пособия и техники за работа
2.
във фризьорството
Учебна практика - инструменти, пособия и
3.
техники за работа във фризьорството
Учебна практика - въведение във
4.
фризьорството
VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б

288

Общо за раздел А + раздел Б

1152

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
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
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
- спортна гимнастика
Час на класа
1
1

1152
план“ на
36
36

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Фризьорство“ от
професия „Фризьор“ през учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година;
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4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. 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 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план;
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: спортна гимнастика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т.
7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 09.
2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, ул.”Добруджа”№79, тел,/факс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 773 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба № 4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В18 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено
и без интензивно изучаване на чужд език по професия код 542050 ОПЕРАТОР В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, специалност код 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА
ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, задочна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2022 /
2023 година.

1юдписът на директора
ТРАЯНА HI

е заличен на основание
чл.4, т. 1, във връзка е чл. 5,
т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОМИШЛЕНОСТ
KOBO

УТВЪРДИ Л:..........
Трая!
Дирек
лека г

Подписите са заличени
па основание чл. 4, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 1, в)

СЪГЛАСУВАЛ: ....
от Регламент (ЕС) 2016/679
Иво шлисв
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 5420501 „Производство на облекло от текстил“ от професията с код
542050 „Оператор в производството на облекло“, утвърден със заповед № РД 09 - 3728 /
23. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В 18” и
отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от
професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол'№ 16/07. 09. 2022 г.,
съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е
утвърден със заповед № 773 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.

Клас: 8 г
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в
сесии.
Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане
на изпитите се
определят със заповед на директора на училището преди
началото на учебната година.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

VIII
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Годишен брой учебни
часове

9
3

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

40

2.

Чужд език - английски

20

3.

Математика

30

4.

Информационни технологии

10

5.

История и цивилизации

20

6.

География и икономика

15

7.

Философия

10

8.

Гражданско образование

9.

Биология и здравно образование

15

10. Физика и астрономия

15

11. Химия и опазване на околната среда

15

II.

Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

2.

Предприемачество

3.

Икономика
Общо за раздел А

20
210

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

20

IV. Специфична професионална подготовка
1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3.

Конструиране на облеклото

4.

Учебна практика

4.1 Процеси и машини в шевната промишленост

15

43

4.2 Технология на облеклото
5.

Производствена практика
стр. 3
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V. Разширена професионална подготовка
Общо за раздел Б

78

Общо за раздел А + раздел Б

288

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Производство
на облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството на облекло“ през
учебната 2022 / 2023 година;
3. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково;
4. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
5. 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;
6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да
се използват и за усвояване на резултати 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;
7. 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.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯZ
гр. Хасково, ул. "Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 774 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба № 4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В4 е придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация с разширено
изучаване на чужд език по професия код 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО,
специалност код 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ

И ТЕХНОЛОГИЯ НА

ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, дневна форма на обучение е
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2021 /
2022 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в IX клас.

1юдписът на директора
ТРАЯНА НИКОЛОВА . е заличен на основание

чл.4, т.1, във връзка с чл. 5,
т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
ХАСКОВО
УТВЪРДИЛ: ..
1
I

Подписите са заличени

л

на основание чл. 4, т. 1,

СЪГЛАСУВА!

във връзка с чл. 5, т. 1, в)

......

от Регламент (ЕС) 2016/679 ^ ВЕТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ
ТЕКСТИЛ

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил“ от професията с код 542040 „Моделиер - технолог на облекло“ , утвърден със
заповед № РД 09 - 3929 / 25. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма
В - ВАРИАНТ „В4” и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението
по специалността от професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол
№ 16 / 07. 09. 2022 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 3 /
07. 09. 2022 г. и е утвърден със заповед № 774 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.

Клас: 9 А
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облекло от текстил

I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок - 18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

IX
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове

Годишен брой
учебни часове

I учебен
срок
18

II учебен
срок
18

2

4

5

Общо седмици

36

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език - английски

6

6

216

3.

Чужд език - немски

2

2

72

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

2

0

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10. Биология и здравно образование

1

1

36

11. Физика и астрономия

1

1

36

12. Химия и опазване на околната среда

1

2

54

13. Музика

1

0

18

14. Изобразително изкуство

1

0

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

0

18

И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

936

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

0

2

36

IV. Специфична професионална подготовка
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1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3.

Конструиране и моделиране на облеклото

5.

Проектиране на фирми за конфекциониране
на облекло
Художествено проектиране на облекло

6.

Учебна практика

4.

6.1 Процеси и машини в шевната промишленост

1

1

36

0

5

90

3

0

54

6.2 Технология на облеклото
6.3 Моделиране на облеклото
7.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1.

Учебна практика - първи стъпки в професията

VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б

216

Общо за раздел А + раздел Б

1152

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
1152
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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- лека атлетика
Час на класа
1
1
36
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година.
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Конструиране,
моделиране и технология на облекло от текстил“ от професия „Моделиер - технолог на
облекло“ през учебната 2022 / 2023 година.
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година.
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково.
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.
6. 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 г. за учебния план.
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.
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5 от Наредба № 4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08. 2016 г.
на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
.,РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково,ул.”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 775 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал.1 и ал. 2
от Наредба № 4 / 30. 11.2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 542050 ОПЕРАТОР В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, специалност код 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА
ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, дневна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2021 /
2022 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в IX клас.

1юдписът на директора
е заличен на оенование
ТРАЯНА НИКОЛОВА . чл.4, т. 1, във връзка е чл. 5,

т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679
ip.

AAUKUJttU

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. ХАСКОВО

УТВЪРДИЛ: ..
I

Подписите са заличени

л
на основание чл. 4, т. 1,
СЪГЛАСУВАТ

във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679

>ВЕТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 5420501 „Производство на облекло от текстил“ от професията с код
542050 „Оператор в производството на облекло“, утвърден със заповед № РД 09 - 3723 /
23. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и
отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от
професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г.,
съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е
утвърден със заповед № 775 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.

Клас: 9 Б
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I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок -18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

IX
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове

Годишен брой
учебни часове

I учебен
срок
18

II учебен
срок
18

3

4

5

Общо седмици

36

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език - английски

2

2

72

3.

Чужд език - немски

2

2

72

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

2

0

36

6.

История и цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование
1

1

36

. 1

1

36

12. Химия и опазване на околната среда

1

2

54

13. Музика

1

0

18

14. Изобразително изкуство

1

0

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

0

18

10. Биология и здравно образование
11. Физика и астрономия

И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А
Раздел Б - избираеми учебни часове

III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

IV. Специфична професионална подготовка

стр. 3
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1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3.

Конструиране на облеклото

4.

Учебна практика

4.1 Процеси и машини в шевната промишленост

0

1

18

0

3

54

2

2

72

6

6

216

4.2 Технология на облеклото
5.

Производствена практика

V. Разширена професионална подготовка
1.

Основи на шевното производство
Учебна практика - основи на шевното
2.
производство
VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б

360

Общо за раздел А + раздел Б

1152

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
1152
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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- лека атлетика
Час на класа
1
1
36
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Производство
на облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството на облекло“ през
учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година;
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. 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 г. за учебния план; '
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.
5 от Наредба № 4 /30. 11.2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08. 2016 г.
на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
стр. 4
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8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
..РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, у л .”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 776 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 815010 ФРИЗЬОР, специалност код
8150101 ФРИЗЬОРСТВО от професионално направление код 815 ФРИЗЬОРСКИ И
КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, дневна форма на обучение с прием след завършен VII клас
съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2021 /
2022 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в IX клас.

^Подписът на"директора
е заличен на основание
ТРАЯНА НИКОЛ01 чл.4. т. 1, във връзка с чл. 5,

1■ I, в) от регламент (ЕС) 2 0 16/679
гр. хддково

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. ХАСКОВО

УТВЪРДИЛ: ....
Tf
Д*
ле

СЪГЛАСУВАЛ:

I юдписите са заличени
на основание чл. 4, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679

ВЕТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУЕИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 815010 ФРИЗЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 8150101 ФРИЗЬОРСТВО

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 8150101 „Фризьорство“ от професията с код 815010 „Фризьор“ ,
утвърден със заповед № РД 09 - 4064 / 29. 08. 2017 година на министъра на МОН по
рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и отговаря на вида на образованието и на
спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на
Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г., съгласуван е с обществения съвет
към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е утвърден със зацовед № 776 / 08. 09.
2022 г. на директора на училището.

Клас: 9 в
I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС
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VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок - 18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.

И. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН
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IX
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18
3

II учебен
срок
18
4

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

36
5

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език - английски

2

2

72

3.

Чужд език - немски

2

2

72

4.

Математика

3

3

108

5.

Информационни технологии

2

0

36

6.

История й цивилизации

2

2

72

7.

География и икономика

1

1

36

8.

Философия

1

1

36

9.

Гражданско образование

10. Биология и здравно образование

1

1

36

11. Физика и астрономия

1

1

36

12. Химия и опазване на околната среда

1

2

54

13. Музика

1

0

18

14. Изобразително изкуство

1

0

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

0

18

II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - немски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

792

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Въведение в професията

2.

Хигиена и безопасност при работа

IV. Специфична професионална подготовка
1.

Рисуване

2.

Козметика
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3.

Материалознание

4.

Технология на специалността

5.

Съвременни тенденции във фризьорството

6.

Счетоводство и отчетност

7.

Фирмено право

8.

Учебна практика

2

2

72

8.1 Технология на специалността
8.2 Козметика
9.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1.

Основи на технологията

3

3

108

2.

Учебна практика - основи на технологията

3

7

180

VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б

360

Общо за раздел А + раздел Б

1152

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
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
Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
- лека атлетика
Час на класа
1
1

1152
план“ на
36
36

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Фризьорство“ от
професия „Фризьор“ през учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и/или най - късно до 14. 09. 2022 година;
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. 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 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план;
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.
5 от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 09. 2016 г.
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на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково,ул.”Добруджа”М79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 777 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба № 4/ 30. 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ

Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В4 с придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация с разширено
изучаване на чужд език по професия код 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО,
специалност код 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ

И ТЕХНОЛОГИЯ НА

ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, дневна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2020 /
2021 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в X клас.

1юдписът на дирек гора
с заличен на основание
ТРАЯНА НИКОЛОВА

чл.4, т. ], във връзка е чл. 5..

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - г п . ХАСКОВО

УТВЪРДИ Л:......
Тра
Дир
лекЕ

СЪГЛАСУВАЛ: .
I
Г

Подписите са заличени
на основание чл. 4, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679

^

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ
ТЕКСТИЛ

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил“ от професията с код 542040 „Моделиер - технолог на облекло“ , утвърден със
заповед № РД 09 - 3929 / 25. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма
В - ВАРИАНТ „В4” и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението
по специалността от професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол
№ 16 / 07. 09. 2022 г., съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 3 /
07. 09. 2022 г. и е утвърден със заповед № 777 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.
Клас: 10 А
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10 А клас 2022 / 2023 г. 5420401 Конструиране, моделиране и технология на
облекло от текстил

I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок -18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок -18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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И. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

X
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18
3

II учебен срок

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

18

2

36

2

4

5

6

7

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език - английски

2

2

72

3.

Чужд език - немски

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

0

1

18

6.

История и цивилизации

3

4

126

7.

География и икономика

3

2

90

8.

Философия

2

2

72

9.

Гражданско образование

10. Биология и здравно образование

2'

2

72

11. Физика и астрономия

2

2

72

12. Химия и опазване на околната среда

2

2

72

13. Музика

0

1

18

14. Изобразително изкуство

1

0

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

1

36

И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

• 3.
4.

Предприемачество
Икономика
Общо за раздел А

990

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

IV. Специфична професионална подготовка
стр. 3
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1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3.

Конструиране и моделиране на облеклото

5.

Проектиране на фирми за конфекциониране
на облекло
Художествено проектиране на облекло

6.

Учебна практика

4.

6.1 Процеси и машини в шевната промишленост

1

0

18

3

0

54

6.2 Технология на облеклото
6.3 Моделиране на облеклото
7.

64

32

Производствена практика

V. Разширена професионална подготовка
1.

Изработване на основни детайли на облеклото
Учебна практика - изработване на основни
2.
детайли на облеклото
VI. Разширена подготовка

1

1

36

0

3

54

Общо за раздел Б

162

64

Общо за раздел А + раздел Б

1152

64

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
64
1152
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
i асове 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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- лека атлетика
1
1
36
Час на класа
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година.
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Конструиране,
моделиране и технология на облекло от текстил“ от професия „Моделиер - технолог на
облекло“ през учебната 2022 / 2023 година.
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година.
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково.
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.
6. 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 г. за учебния план.

стр. 4

10 А клас 2022 / 2023 г. 5420401 Конструиране, моделиране и технология на
облекло от текстил

7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.
5 от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08. 2016 г.
на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията.
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, ул. ’Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 778 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба № 4/ 30. 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 542050 ОПЕРАТОР В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, специалност код 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА
ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, дневна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2020 /
2021 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в X клас.

1юдписът на директора
е заличен на основание
ТРАЯНА НИКОЛОВА

чл.4, т.1, във връзка с чл. 5,
т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. ХАСКОВО

УТВЪРДИЛ: .
'

j

СЪГЛАСУВА.

Подписите са заличени

1

па основание чл. 4, т. 1,
r
, ч
във връзка с чл. 5, т. 1, в)

..........

от Регламент (ЕС) 2016/679

ЬВЕТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 5420501 „Производство на облекло от текстил“ от професията с код
542050 „Оператор в производството на облекло“, утвърден със заповед № РД 09 - 3723 /
23. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и
отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от
професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г.,
съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е
утвърден със заповед № 778 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.
Клас: 10 Б

стр. 1
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I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок -18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

X
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18

II учебен срок

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

18

2

36

2

3

4

5

6

7

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език - английски

2

2

72

3.

Чужд език - немски

2

2

72

4.

Математика'

2

2

72

5.

Информационни технологии

0

1

18

6.

История и цивилизации

3

4

126

7.

География и икономика

3

2

90

8.

Философия

2

2

72

9.

Гражданско образование

10. Биология и здравно образование

2

2

72

11. Физика и астрономия

2

2

72

12. Химия и опазване на околната среда

2

2

72

13. Музика

0

1

18

14. Изобразително изкуство

1

0

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

1

36

И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А
Раздел Б - избираеми учебни часове

III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

IV. Специфична професионална подготовка
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990

1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3.

Конструиране на облеклото

4.

Учебна практика

4.1 Процеси и машини в шевната промишленост

1

1

36

2

3

90

4.2 Технология на облеклото
5.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка
Учебна практика - изработване на основни
детайли на облеклото

1.

64

32

2

0

36

VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б

162

64

Общо за раздел А + раздел Б

1152

64

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
1152
64
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
X асове 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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- лека атлетика
1
1
Час на класа
36
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Производство
на облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството на облекло“ през
учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година;
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. 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 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план;
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.
5 от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08. 2016 г.
на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
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8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, ул. ”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 779 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 815010 ФРИЗЬОР, специалност код
8150101 ФРИЗЬОРСТВО от професионално направление код 815 ФРИЗЬОРСКИ И
КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, дневна форма на обучение с прием след завършен VII клас
съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2020 /
2021 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в X клас.

1юдписът на директора
ТРАЯНА НИКОЛОВА

е заличен на основание
чл.4, т. 1. във връзка с чл. 5,
т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - гп. ХАСКОВО
УТВЪРДИЛ:
Tf
ле:

СЪГЛАСУВАЛ:

Подписите са заличени
па основание чл. 4, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679

*FT

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 815010 ФРИЗЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 8150101 ФРИЗЬОРСТВО

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 8150101 „Фризьорство“ от професията с код 815010 „Фризьор“ ,
утвърден със заповед № РД 09 - 4064 / 29. 08. 2017 година на министъра на МОН по
рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и отговаря на вида на образованието и на
спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на
Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г„ съгласуван е с обществения съвет
към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е утвърден със заповед № 779 / 08. 09.
2022 г. на директора на училището.

Клас: 10 в
стр. 1
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I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок -18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок -18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

X
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18

II учебен срок

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

18

2

36

2

3

4

5

6

7

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

3

3

108

2.

Чужд език - английски

2

2

72

3.

Чужд език - немски

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

0

1

18

6.

История и цивилизации

3

4

126

7.

География и икономика

3

2

90

8.

Философия

2

2

72

9.

Гражданско образование

10. Биология и здравно образование

2

2

72

11. Физика и астрономия

2

2

72

12. Химия и опазване на околната среда

2

2

72

13. Музика

0

1

18

14. Изобразително изкуство

1

0

18

15. Физическо възпитание и спорт

2

2

72

1

1

36

И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика

990

Общо за раздел А
Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Въведение в професията

2.

Хигиена и безопасност при работа

V

IV. Специфична професионална подготовка
1.

Рисуване
стр. 3
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2.

Козметика

3.

Материалознание

4.

Технология на специалността

5.

Съвременни тенденции във фризьорството

6.

Счетоводство и отчетност

7.

Фирмено право

8.

Учебна практика

8.1 Технология на специалността

3

0

54

2

2

72

8.2 Козметика
9.

64

32

Производствена практика

V. Разширена професионална подготовка
Учебна практика - техники за стилизиране и
1.
третиране на коса
VI. Разширена подготовка

0

2

36

Общо за раздел Б

162

64

Общо за раздел А + раздел Б

1152

64

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
64
1152
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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- лека атлетика
1
1
Час на класа
36

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Фризьорство“ от
професия „Фризьор“ през учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и/или най - късно до 14. 09. 2022 година;
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. 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 г. за учебния план;
. 7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.
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5 от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 09. 2016 г.
на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, у л .”Добруджа”М79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 780 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба № 4 / 30. 11.2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В18 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено
и без интензивно изучаване на чужд език по професия код 542050 ОПЕРАТОР В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, специалност код 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА
ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, задочна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2020 /
2021 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в X клас.

1юдписът на директора
ТРАЯНА НИКОЛОВА

е заличен на основание
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т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. ХАСКОВО
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УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА
ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 5420501 „Производство на облекло от текстил“ от професията с код
542050 „Оператор в производството на облекло“, утвърден със заповед № РД 09 - 3728 /
23. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В 18” и
отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от
професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г.,
съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е
утвърден със заповед № 780 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.
Клас: 10 г
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I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

Учебните занятия и изпитите по учебни предмети се организират в
сесии.
Условията и редът за организиране на учебните занятия и провеждане
на изпитите се
определят със заповед на директора на училището преди
началото на учебната година.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

X
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
2

1

Годишен брой учебни
часове

9

2

3

4

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

40

2.

Чужд език - английски

20

3.

Математика

25

4.

Информационни технологии

10

5.

История и цивилизации

20

6.

География и икономика

10

7.

Философия

20

8.

Гражданско образование

9.

Биология и здравно образование

15

10. Физика и астрономия

15

11. Химия и опазване на околната среда

15

И.

Обща професионална подготовка

1.

Здравословни и безопасни условия на труд

2.

Предприемачество

3.

Икономика

20

Общо за раздел А

210

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

IV. Специфична професионална подготовка
1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3.

Конструиране на облеклото

4.

Учебна практика

4.1 Процеси и машини в шевната промишленост

15

63

4.2 Технология на облеклото
5.

Производствена практика
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64

V. Разширена професионална подготовка
Общо за раздел Б

78

64

Общо за раздел А + раздел Б

288

64

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Производство
на облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството на облекло“ през
учебната 2022 / 2023 година;
3. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково;
4. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
5. 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;
6. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка може да
се използват и за усвояване на резултати 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;
7. 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.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, у л .”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 781 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В4 с придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация с разширено
изучаване на чужд език по професия код 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО,
специалност код 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ

И ТЕХНОЛОГИЯ НА

ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, дневна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2019 /
2020 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в XI клас.

1юдписът на директора
ТРАЯНА НИКОЛОВА .

е заличен на основание
чл А т. ], във връзка е чл. 5..
т- 1>в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - гр. ХАСКОВО
УТВЪРДИЛ:
Тра*
Дир<

лека
СЪГЛАСУВАЛ
Е
Е

Подписите са заличени
на основание чл. 4, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ
ТЕКСТИЛ

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността е код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил“ от професията е код 542040 „Моделиер - технолог на облекло“ , утвърден със
заповед № РД 09 - 3929 / 25. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма
В - ВАРИАНТ „В4” и отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението
по специалността от професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол
№ 16 / 07. 09. 2022 г., съгласуван е е обществения съвет към училището - Протокол № 3 /
07. 09. 2022 г. и е утвърден със заповед № 781 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.

Клас: 11 А
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I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок - 18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

XI
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
2

1

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18

II учебен срок

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

18

2

36

2

3

4

5

6

7

3

3

108

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език

3.

Чужд език - немски

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

36

2

2

72

0

4

72

10. Биология и здравно образование
11. Физика и астрономия
12. Химия и опазване на околната среда
13. Музика
14. Изобразително изкуство
15. Физическо възпитание и спорт
II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
432

Общо за раздел А
Раздел Б - избираеми учебни часове

-

III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

IV. Специфична професионална подготовка
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1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

3

3

108

3.

Конструиране и моделиране на облеклото

4

4

144

6.2 Технология на облеклото

8

8

288

6.3 Моделиране на облеклото

3

3

108

5.

Проектиране на фирми за конфекциониране
на облекло
Художествено проектиране на облекло

6.

Учебна практика

4.

6.1 Процеси и машини в шевната промишленост

7.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

1.

Изработване на детско облекло
Учебна практика - изработване на детско
облекло
Общо за раздел Б

2.

Общо за раздел А + раздел Б

32

64

1

0

18

3

0

54
720

64

1152

64

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнителна подготовка
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
1152
64
i асове 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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- спортна гимнастика
Час на класа
1
1
36
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година.
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по: специалността „Конструиране,
моделиране и технология на облекло от текстил“ от професия „Моделиер - технолог на
облекло“ през учебната 2022 / 2023 година.
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година.
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково.
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.
6. 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 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план.
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: спортна гимнастика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т.
7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30. 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08.
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2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията.
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, у л .”Добруджа”М79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 782 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба №4 / 3 0 . 11.2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 815010 ФРИЗЬОР, специалност код
8150101 ФРИЗЬОРСТВО от професионално направление код 815 ФРИЗЬОРСКИ И
КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, дневна форма на обучение с прием след завършен VII клас
съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2019 /
2020 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в XI клас.

1юдписът на директора
ТРАЯНА НИКОЛОВ;

е заличен на оенование
чл.4, т. 1, във връзка с чл. 5.,
т. 1, в) от Регламент (НС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
___
ХАСКОВО
УТВЪРДИЛ: ..
1
I
л

Подписите са заличени
па основание чл. 4, т. 1,

СЪГЛАСУВАЛ
във връзка с чл. 5, т. 1, в)

от Регламент (ЕС) 2016/679

'ВЕТ

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 815010 ФРИЗЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 8150101 ФРИЗЬОРСТВО

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 8150101 „Фризьорство“ от професията с код 815010 „Фризьор“ ,
утвърден със заповед № РД 09 - 4064 / 29. 08. 2017 година на министъра на МОН по
рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и отговаря на вида на образованието и на
спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на
Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г„ съгласуван е с обществения съвет
към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е утвърден със заповед № 782 / 08. 09.
2022 г. на директора на училището.

Клас: 11 Б
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2022 / 2023 г.

8150101 Фризьорство

I. ГРАФИК НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок - 18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

XI
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18
3

II учебен срок
18
4

2
5

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици
36
6

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език - немски

3.

3

3

108

Чужд език - английски

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

36

2

2

72

0

4

72

10. Биология и здравно образование
'

11. Физика и астрономия
12. Химия и опазване на околната среда
13. Музика
14. Изобразително изкуство
15. Физическо възпитание и спорт
II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - немски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

432

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Въведение в професията

2.

Хигиена и безопасност при работа

IV. Специфична професионална подготовка
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2
7

1.

Рисуване

1

1

36

2.

Козметика

2

2

72

3.

Материалознание

4.

Технология на специалността

3

3

108

5.

Съвременни тенденции във фризьорството

1

1

36

6.

Счетоводство и отчетност

7.

Фирмено право

8.

Учебна практика

8.1 Технология на специалността

9

9

324

8.2 Козметика

2

2

72

9.

Производствена практика

32

64

V. Разширена професионална подготовка
1.

Колористика

1

0

18

2.

Учебна практика - колористика

3

0

54

VI. Разширена подготовка
Общо за раздел Б

720

64

Общо за раздел А + раздел Б

1152

64

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнителна подготовка
1152
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
64
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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- спортна гимнастика
Час на класа
1
1
36

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Фризьорство“ от
професия „Фризьор“ през учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и/или най - късно до 14. 09. 2022 година;
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. .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 / 3 0 . 11.2015 г. за учебния план;
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7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: спортна гимнастика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т.
7 и ал. 5 от Наредба № 4/ 30. 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 09.
2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯZ
гр. Хасково, ул. ”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail: pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 783 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В4 с придобиване ТРЕТА степен на професионална квалификация е разширено
изучаване на чужд език по професия код 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО,
специалност код 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ

И ТЕХНОЛОГИЯ НА

ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ и по професия код 214010
ДИЗАЙНЕР, специалност код 2140108 МОДЕН ДИЗАЙН от професионално направление код
214 ДИЗАИН, дневна форма на обучение с прием след завършен VII клас съгласно
приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2018 /
2019 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в XII клас.

I юдписът на дирек тора

~~

е заличен на основание
ТРАЯНА НИКОЛОВА чл.4, т.1, във връзка е чл. 5„

1• 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

гр. х д с ь и ь и

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
" 1.. ............. .. ........................“ VCKOBO
УТВЪРДИЛ:......
Тр
Ди
леь

Подписите са заличени

СЪГЛАСУВАЛ: .

на основание чл. 4, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ТРЕТА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
С РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК

УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ

ПРОФЕСИЯ:
КОД 542040 МОДЕЛИЕР - ТЕХНОЛОГ НА ОБЛЕКЛО

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420401 КОНСТРУИРАНЕ, МОДЕЛИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИЯ НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
И

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 214 ДИЗАЙН

ПРОФЕСИЯ:
КОД 214010 ДИЗАЙНЕР

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 2140108 МОДЕН ДИЗАЙН

Училищният учебен план е разработен въз основа на типови учебени планове на
специалността с код 5420401 „Конструиране, моделиране и технология на облекло от
текстил“ от професията с код 542040 „Моделиер - технолог на облекло“, утвърден със
заповед № РД 09 - 3929 / 25. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма
В - ВАРИАНТ „В4” и специалността с код 2140108 „Моден дизайн“ от професията с код
214010 „Дизайнер“, утвърден със заповед № РД 09 - 4403 / 30. 08. 2017 година на
министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В4” и отговаря на вида на
образованието и на спецификите на обучението по специалността отззрофесия. Приет е на
заседание на Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г„ съгласуван е с
обществения съвет към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е утвърден със
заповед № 783 / 08. 09. 2022 г. на директора на училището.
Клас: 12 А
СТр. 1

12 А клас 2022 / 2023 г. 5420401 Конструиране, моделиране и технология на
облекло от текстил
2140108 Моден дизайн

I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок - 18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок -18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

XII
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18

II учебен срок

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

11

2

29

2

3

4

5

6

7

3

3

87

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език

3.

Чужд език - немски

2

2

58

4.

Математика

2

2

58

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

29

2

2

58

2

2

58

•

10. Биология и здравно образование
11. Физика и астрономия
12. Химия и опазване на околната среда
13. Музика
14. Изобразително изкуство
15. Физическо възпитание и спорт
И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

348

Раздел Б - избираеми учебни часове
специалност: код 5420401 Конструиране, моделиране и технология на облекло от текстил
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание
стр. 3
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IV. Специфична професионална подготовка
1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

2

2

58

3.

Конструиране и моделиране на облеклото

2

2

58

2

2

58

2

2

58

6.2 Технология на облеклото

6

6

174

6.3 Моделиране на облеклото

4

4

116

5.

Проектиране на фирми за конфекциониране
на облекло
Художествено проектиране на облекло

6.

Учебна практика

4.

6.1 Процеси и машини в шевната промишленост

7.

Производствена практика

V. Разширена професионална подготовка
Учебна практика - изработване на спално
1.
облекло
специалност: код 2140108 Моден дизайн

32

64

1

1

29

III. Отраслова професионална подготовка
1.

Перспектива

2.

Цветознание

3.

Композиция

4.

История на костюма

5.

Рисуване

IV. Специфична професионална подготовка
1.

Материалознание

2.

Технология на облеклото

2

2

58

3.

Дизайн на облекло

3

3

87

4.

Конструиране на облекло

2

2

58

5.

Учебна практика

5.2 Технология на облекло

3

3

87

5.3 Дизайн на облекло

4

4

116

5.4 Компютърна графика

4

4

116

5.1 Рисуване

‘ 6.

Производствена практика

64

32

V. Разширена професионална подготовка
1.

Учебна практика - модно ателие

1

1

29

1

1

29

VI. Разширена подготовка
1.

Български език и литература
Общо'за раздел Б

580

64

Общо за раздел А + раздел Б

928

64
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Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнит елна подготовка
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
928
64
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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- спортна гимнастика
Час на класа
1
1
36
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година.
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по: специалността „Конструиране,
моделиране и технология на облекло от текстил“ от професия „Моделиер - технолог на
облекло“ и специалността „Моден дизайн“ от професия „Дизайнер“ през учебната 2022 /
2023 година.
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието ‘си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година.
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково.
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава.
6. 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 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план.
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: спортна гимнастика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т.
7 и ал. 5 от Наредба № 4 / 30. 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08.
2016 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на
спортни дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията.
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ ”
гр. Хасково, у л .”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 784 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ

Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 815010 ФРИЗЬОР, специалност код
8150101 ФРИЗЬОРСТВО от професионално направление код 815 ФРИЗЬОРСКИ И
КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ, дневна форма на обучение с прием след завършен VII клас
съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2018 /
2019 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в XII клас.

"1 юдписът на директора
ТРАЯНА НИКОЛОВА

е заличен на основание
ил.4, т.1, във връзка с чл. 5.,
т- 1’ в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ” - го. ХАСКОВО
УТВЪРДИЛ: ..
1
Д
Л'

СЪГЛАСУВАЛ

Подписите са заличени
на основание чл. 4, т. 1,
във връзка с чл. 5, т. 1, в)
от Регламент (ЕС) 2016/679

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 815 ФРИЗЬОРСКИ И КОЗМЕТИЧНИ УСЛУГИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 815010 ФРИЗЬОР
СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 8150101 ФРИЗЬОРСТВО

Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 8150101 „Фризьорство“ от професията е код 815010 „Фризьор“ ,
утвърден със заповед № РД 09 - 4064 / 29. 08. 2017 година на министъра на МОН по
рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и отговаря на вида на образованието и на
спецификите на обучението по специалността от професия. Приет е на заседание на
Педагогическия съвет, Протокол № 16 / 07. 09. 2022 г„ съгласуван е е обществения съвет
към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е утвърден със заповед № 784 / 08. 09.
2022 г. на директора на училището.

Клас: 12 Б
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I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок - 18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок -18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

XII
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
/

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18
3

II учебен срок
11
4

2
5

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

29

2

6

7

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език

3.

3

3

87

Чужд език - английски

2

2

58

4.

Математика

2

2

58

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

29

2

2

58

2

2

58

10. Биология и здравно образование
/

11. Физика и астрономия
12. Химия и опазване на околната среда
13. Музика
14. Изобразително изкуство
15. Физическо възпитание и спорт
И.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - немски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А

348

Раздел Б - избираеми учебни часове
III. Отраслова професионална подготовка
1.

Въведение в професията

2.

Хигиена и безопасност при работа

IV. Специфична професионална подготовка
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1.

Рисуване

2.

Козметика

3.

Материалознание

4.

Технология на специалността

3

3

87

5.

Съвременни тенденции във фризьорството

1

1

29

6.

Счетоводство и отчетност

2

2

58

7.

Фирмено право

1

1

29

8.

Учебна практика
11

11

319

8.1 Технология на специалността
8.2 Козметика
9.

64

32

Производствена практика

Разширена професионална подготовка
Учебна практика - техники за работа с
1.
продукти за коса
VI. Разширена подготовка
V.

1.

Български език и литература

1

1

29

1

1

29

Общо за раздел Б

580

64

Общо за раздел А + раздел Б

928

64

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнителна подготовка
64
928
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
1 асове 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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
36
1
- лека атлетика
1
1
36
Час на класа

III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Фризьорство“ от
професия „Фризьор“ през учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и/или най - късно до 14. 09. 2022 година;
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. 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 г. за учебния план;
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7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.
5 от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 09. 2016 г.
на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.
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МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА
ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
„РАЙНА КНЯГИНЯ”
гр. Хасково, у л .”Добруджа”№79, тел./факс 62 24 72, e-mail:pglp@mail.bg

ЗАПОВЕД
№ 785 / 08. 09. 2022 г.
гр. Хасково, 08. 09. 2022 г.

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование, чл. 31,
ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Наредба № 15 / 22. 07. 2019 г. за статута и професионалното развитие на
учителите, директорите и другите педагогически специалисти и във връзка с чл. 14, ал. 1 и ал. 2
от Наредба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план

УТВЪРЖДАВАМ
Училищен учебен план за професионално образование по рамкова програма В ВАРИАНТ В5 с придобиване ВТОРА степен на професионална квалификация без разширено и
без интензивно изучаване на чужд език по професия код 542050 ОПЕРАТОР В
ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО, специалност код 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА
ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ от професионално направление код 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И КОЖИ, дневна форма на обучение с
прием след завършен VII клас съгласно приложението.
Училищният учебен план е в сила за приетите в VIII клас ученици през учебната 2019 /
2020 година, които през учебната 2022 / 2023 година ще бъдат в XI клас.

1юдписът на директора
ТРАЯНА НИКОЛОВА .

е заличен на основание

, чл.4, т. 1, във връзка с чл. 5,
] т. 1, в) от Регламент (ЕС) 2016/679

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ЛЕКА ПРОМИШЛЕНОСТ
j^PАЙН AJCH я п и н а ” — ХАСКОВО

УТВЪРДИЛ:

Тр
Ди
ле!
СЪГЛАСУВАЛ:

П одписите са заличени
на основание чл. 4, т. 1,
във връзка е чл. 5, т. 1, в)

......

от Регламент (НС) 201 6/679_

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН
ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ
С ПРИДОБИВАНЕ НА ВТОРА СТЕПЕН НА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ
БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ НА ЧУЖД ЕЗИК
УЧЕБНА 2022 / 2023 ГОДИНА

ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
КОД 542 ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ - ТЕКСТИЛ, ОБЛЕКЛО, ОБУВКИ И
КОЖИ
ПРОФЕСИЯ:
КОД 542050 ОПЕРАТОР В ПРОИЗВОДСТВОТО НА ОБЛЕКЛО

СПЕЦИАЛНОСТ:
КОД 5420501 ПРОИЗВОДСТВО НА ОБЛЕКЛО ОТ ТЕКСТИЛ
Училищният учебен план е разработен въз основа на типов учебен план на
специалността с код 5420501 „Производство на облекло от текстил“ от професията с код
542050 „Оператор в производството на облекло“, утвърден със заповед № РД 09 - 3723 /
23. 08. 2017 година на министъра на МОН по рамкова програма В - ВАРИАНТ „В5” и
отговаря на вида на образованието и на спецификите на обучението по специалността от
професия. Приет е на заседание на Педагогическия съвет, Протокол'№ 16/07. 09. 2022 г.,
съгласуван е с обществения съвет към училището - Протокол № 3 / 07. 09. 2022 г. и е
утвърден със заповед № 785 /08. 09. 2022 г. на директора на училището.

Клас: 11
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I. ГРАФИК HA УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС

VIII, IX, X, XI и XII клас

I срок -18 учебни седмици

VIII и IX клас

II срок - 18 учебни седмици

X клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XI клас

II срок - 20 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

XII клас

II срок - 13 учебни седмици,
от които 2 седмици
за производствена практика

ВАКАНЦИИ: Съгласно утвърдения от министъра на образованието и науката за
конкретната учебна година график.
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II. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДМЕТИТЕ И ЧАСОВЕТЕ ПО КЛАСОВЕ И ЕТАПИ
НА СРЕДНАТА СТЕПЕН

X
Видове подготовка, учебни предмети

Учебни седмици
1

2

Седмичен брой часове
I учебен
срок
18

II учебен срок

Годишен брой
учебни часове
Общо седмици

18

2

36

2

3

4

5

6

7

3

3

108

Раздел А - задължителни учебни часове
I.

Общообразователна подготовка

1.

Български език и литература

2.

Чужд език

3.

Чужд език - немски

2

2

72

4.

Математика

2

2

72

5.

Информационни технологии

6.

История и цивилизации

7.

География и икономика

8.

Философия

9.

Гражданско образование

1

1

36

2

2

72

0

4

72

10. Биология и здравно образование
11. Физика и астрономия
12. Химия и опазване на околната среда
13. Музика
14. Изобразително изкуство
15. Физическо възпитание и спорт
II.

Обща професионална подготовка

1.

Чужд език по професията - английски

2.

Здравословни и безопасни условия на труд

3.

Предприемачество

4.

Икономика
Общо за раздел А
Раздел Б - избираеми учебни часове

III. Отраслова професионална подготовка
1.

Материалознание

IV. Специфична професионална подготовка
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432

1.

Процеси и машини в шевната промишленост

2.

Технология на облеклото

4

4

144

3.

Конструиране на облеклото

3

3

108

4.

Учебна практика

11

11

396

4.1 Процеси и машини в шевната промишленост
4.2 Технология на облеклото
5.

Производствена практика

V.

Разширена професионална подготовка

Изработване на детско облекло
Учебна практика - изработване на детско
2.
облекло
VI. Разширена подготовка
1.

32

64

1

0

18

3

0

54

Общо за раздел Б

720

64

Общо за раздел А + раздел Б

1152

64

Раздел В - факултативни учебни часове
VII. Допълнителна подготовка
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
1152
64
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
Модул за осъществяване на спортни дейности
1
1
36
- спортна гимнастика
Час на класа
1
1
36
III. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ
1. Училищният учебен план не може да се променя през учебната 2022 / 2023 година;
2. Учебното време, предвидено в училищния учебен план в раздел А и в раздел Б за
изучаване на съответните учебни предмети / модули за придобиване на училищна
подготовка, е задължително за всеки ученик, обучаван по специалността „Производство
на облекло от текстил“ от професия „Оператор в производството на облекло“ през
учебната 2022 / 2023 година;
3. Изучаването на учебните предмети, модули и дейности, предложени в раздел В на
училищния учебен план, не е задължително за учениците, освен ако не са заявили
желанието си писмено чрез попълване на заявления преди постъпването на ученика в
училището и / или най - късно до 14. 09. 2022 година;
4. Всеки ученик има право да завърши класа по училищния учебен план, по който е
започнал да се обучава в ПГЛП „Райна Княгиня“ - гр. Хасково;
5. Лицата, прекъснали обучението си, продължават по училищния учебен план,
действащ през учебната година, от която обучението продължава;
6. 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 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план;'
7. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание и спорт, се
включва и по един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности чрез
следните видове спорт: лека атлетика, съгласно чл. 92, ал. 1 от ЗПУО, чл.14, ал. 3, т. 7 и ал.
5 от Царедба №4 / 3 0 . 11. 2015 г. за учебния план, Заповед № РД 09 - 1111 / 15. 08. 2016 г.
на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на спортни
дейности.
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8. Изучаваният първи чужд език продължава в XI и XII клас като чужд език по
професията;
9. Учебните часове, предоставени за разширена професионална подготовка, може да
се разпределят 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.
10. УУП е разработен с участието на местния бизнес с цел осигуряване на по големи възможности за организиране и провеждане на практическо обучение, обвързано с
реалните потребности и с възможностите на бизнеса.

стр. 5

11 клас 2022 / 2023 г. 5420501 Производство на облекло от текстил

