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ЗАПОВЕД

№ 59/10.09.2018г.

На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 95 , ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното 
образование, чл. 23, ал. 2 от Наредба № 4 / 30.11.2015 г. в за учебния план, след приемане от 
педагогическия съвет (протокол № 11 / 05.09.2018 г.)и съгласуване с Обществения съвет Протокол №10 
от 07.09.2018г.

УТВЪРЖДАВАМ:
ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН

на
Християн Сашов Кънов ученик в VIII клас за учебната 2018 / 2019 г.

Хартиен носител на индивидуалния учебен план да се съхранява в УЧИТЕЛСКА СТАЯ от 

педагогически съветник.
N  •

Настоящата заповед да се доведе до знанието на ученика, неговите родители и 
педагогическите специалисти, които имат отношение към прилагането му, за сведение и 
изпълнение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Мая Ангелова, на длъжност педагогически 
съветник.
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Утвърждавам/ и 
ДИРЕКТОР:

Ваня

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН
На Християн Сашов Кънов, ученик от 8 клас

ЗА НАЧАЛНО ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ С ПРИДОБИВАНЕ НА ПЪРВА СТЕПЕН НА 
ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ БЕЗ ИНТЕНЗИВНО И БЕЗ РАЗШИРЕНО ИЗУЧАВАНЕ

НА ЧУЖД ЕЗИК

СПЕЦИАЛНОСТ: код 8110603 „Работник в производството на кулинарни
изделия в заведенията за хранене и развлечения“

ПРОФЕСИЯ: код 811090 „Работник в заведенията за хранене и
V

развлечения”

ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:
код 811 „Хотелиерство, ресторантьорство и кетъринг”

Учебна година: 2018/2019 Форма на 
обучение: дневна
Организация на учебния ден: полудневна

Училищният учебен план е приет с решение на Педагогическия съвет, протокол № 11 / 05.09.2018 г., 
съгласуване с Обществения съвет Протокол №10 от 07.09.2018г.и утвърден със заповед на директора 
№59/10.09.2018г.



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

Видове подготовка, учебни 
предмети/ модули

I гимназиален етап

VIII клас
Учебни седмици 36

1 2 3 4
Раздел А - задължителни учебни часове

Учебни предмети
Г одишен/седмичен 
брой учебни часове

Общо

/. Общообразователна подготовка

1. Български език и литература 4 144

2. Чужд език - английски език 2 72

3.
Математика 3 108

4.
Информационни технологии 1 36

5.
История и цивилизация 2 72

6. География и икономика 1 36

7.
Философия 1 36

8.
Биология и здравно образование

1,5 54

9. Физика и астрономия 1,5 54

10. Химия и опазване на околната 
среда

1
36

11. Музика 0,5 18• *

12. Изобразително изкуство 0,5 18
13.

Физическо възпитание и спорт 2 72

II. Обща професионална подготовка

1. Предприемачество
1 36

Общо за раздел А 22 792

Раздел Б - избираеми учебни часове Раздел Б - 
избираеми 

учебни 
часове

III. Отраслова професионална подготовка
1. Гостоприемство в туристическата 

индустрия
*

0,5 18



2.
Отчетност и работа с документи

0,5
18

IV Разш ирена проф есионална подгот овка
1. У П-Гостоприемство в 

туристическата индустрия
1 36

2. Отчетност и работа с документи 2 72

3. Предприемачество
1 36

4. УП- Кулинарни техники и 
технологии

2 72

5. УП-Безопасност и долекарска 
помощ в ресторанта 1 36

Общо за разширена подготовка
7 252

Общо за раздел Б 8 288

Общо за раздел А + раздел Б 1080

II. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ

1. Индивидуалният учебен план е разработен съгласно чл. 107, ал.2 , т. 6 от Закон за 

училищното и предучилищното образование, чл.21- 23 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. 

за учебния план , Наредба за приобщаващото образование и типов учебен план за 

професионално образование за специалност „Работник в производството на 

кулинарни изделия в заведенията за хранене и развлечения“ и професия „„Работник в 

заведенията за хранене и развлечения”, утвърден със Заповед на министъра №09-3550 

от 07.08.2017 година
"  ч _ V .  ‘

2. Обучението на ученика се провежда в Обединено училище „ Св.Св.Кирил и 

Методий“, село Девене .

3. Календарният график на обучението е в Съответствие на утвърденото седмичното 

разписание за 8 клас на учебната 2017/2018г., като намаления брой от 2 учебни часа - 

чужд език , /английски език/ се използват за индивидуална подкрепа на личностното 

развитие на ученика , подпомаган от ресурсен учител.

4. Специални методи на обучение са посочените в Наредбата за приобщаващо 

образование з а . оказване на допълнителна подкрепа на ученици с обучителни 

затруднения, подпомагани от ресурсни учители по индивидуални планове за 

подкрепа.



V

5. Форми и методи за проверка и оценка са посочените за всички ученици обучаващи се 

е допълнителна подкрепа за личностно развитие и предвидени н Наредбата за 

приобщаващо образование.

6. Всяка учебна седмица, освен часовете по физическо възпитание се включва и по 

един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности по лека 

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

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

образованието и науката за организиране и провеждане на спортни дейности.

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

ЗПУО, чл. 14, ал. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 за учебния план.


