ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОТЕХНИКА-СЛИВЕН
ЗАПОВЕД
№ РД 0 6 - 130/18Л 0.2019 г.
На основание чл. 259, ал. 1, във връзка с чл. 95, ал. 1 от ЗПУО, чл.31, ал. 1, т.6 и 34 от Наредба
№ 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти, чл. 23, ал. 2 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния
план и чл. 146, ал. 3 от Наредбата за приобщаващото образование, след приемане от
педагогическия съвет (протокол № 2/17.10.2019 г.)

УТВЪРЖДАВАМ:
Индивидуален учебен план за обучение на Минчо Лилянов Иванов, ученик в
8г клас, за уч. 2019/2020 г., както следва:
Индивидуалният учебен план е приложение към настоящата заповед.
Индивидуалният учебен план се прилага към Списък-образец № 1 в Националната
електронна информационна система за предучилищното и училищното образование
(НЕИСПУО), раздел Документи.
Хартиеният носител на индивидуалния учебен план да се съхранява в досието на ученика от
Виктор Паскалев, педагогически съветник.
Възлагам на Васил Михалев, класен ръководител и на Виктор Паскалев, педагогически
съветник, ежемесечно, до 30-то число на текущия месец да подготвят информация за
изпълнението на индивидуалния учебен план, с оглед представянето й в регионалното
управление на образованието.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на ученика, неговите родители и
педагогическите специалисти, които имат отношение към прилагането й. за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стоянка Кръстева, ЗДУД.
Приложение: Индивидуален учебен план за обучението на Минчо Лилянов Иванов, ученик
в 8г клас, за уч. 2019/2020 г.
ДИРЕКТОР:
/Е л е

-т со в а /

гр.Сливен - 8800, ул.”Стефан Султанов” № 9, Директор 044 / 66 76 01, ЗДУД 044 / 66 72 06,
ЗДУПД 044 / 66 74 79, цент. 044 / 66 72 14, e-mail: pgmsliven@abv.bg

УТВЪРДИЛ:
Директор: инж

асова

ИНДИВИДУАЛЕН УЧЕБЕН ПЛАН
УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА
ДНЕВНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ
НА

МИНЧО ЛИЛЯНОВ ИВАНОВ
ПРОФЕСИОНАЛНО НАПРАВЛЕНИЕ:

543

ПРОИЗВОДСТВЕНИ ТЕХНОЛОГИИ
- ДЪРВЕСИНА, ХАРТИЯ,
ПЛАСТМАСИ И СТЪКЛО

ПРОФЕСИЯ:

543010

ТЕХНИК-ТЕХНОЛОГ В
ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО

СПЕЦИАЛНОСТ:

5430101

МЕБЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО

Индивидуалният учебен план се изготвя на основание чл. 95 ал. 1, т. 1 от Закона за
предучилищното и училищно образование, чл. 23, ал. 2 от Наредба № 4 за учебен план,
чл. 36, ал. 3 от Наредба № 10 за организацията на дейността в училищното образование
е решение на Педагогически съвет № 2/17.10.2019 г.

Клас: У Ш Г

I. ЦЕЛ:
Гарантиране правото на образование на всеки един ученик чрез създаване на условия за
образование, придобиване на професионални компетенции, необходими за последваща
професионална реализация.
II. СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ:
1. Надграждане
на
базисни
знания
по
учебните
предмети
от
общообразователната подготовка, включени в училищния учебен план за съответния клас.
2. Придобиване на професионални умения според възможностите и
потребностите на ученика.
3. Включване на педагогически специалисти от различни институции, съгласно
, Наредбата за приобщаващото образование с цел подпомагане на социалната интеракция.
развитие на алтернативни подходи и прилагане на технологии /при необходимост/ за поуспешното презен гиране и мотивиране на възможностите и уменията на ученика.
4. Включване на родителите като партньори в неговото обучение.
НЕОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
1. Да се повиши мотивацията за придобиване на професионални знания и
уменйя.
2. Успешно завършване на първи гимназиален етап.
IV. СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИЯ УЧЕБЕН ПЛАН:
1. Брой учебни седмици: 36 /тридесет и шест/ учебни седмици
2. Учебни предмети и брой часове седмично:
а/ Съгласно Училищния учебен план:
УШ г

Видове подготовка, учебни предмети

Годишен брой
учебни часове

Седмичен брой
часове

I учебен
. срок

Намаление
%

II учебен
Общо седмици
срок

18

18

36

Български език и литература

2

2

72

50%

Чужд език —Руски език
Математика

2
2

1
2

54

63%

72

33 %

Информационни технологии
История и цивилизации
География и икономика

1
1
1

1
1

36

0%

36
36

50%

Философия
Биология и здравно образование

1
1

1

36
36

0%
33%

Раздел А - задължителни учебни часове
Общообразователна подготовка
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1

1

_

0%

Физика и астрономия

1

1

36

33%

Химия и опазване на околната среда

1

1

36

0%

Музика

1

18

0%

Изобразително изкуство

1

18

0%

Физическо възпитание и спорт

1

1

36

50%

1

18

50%

15

576

Общи професионална подготовка
Предприемачество
Иконбмика
Общо за раздел А

17

Раздел Б - избираеми учебни часове
Отраслова професионална подготовка
Материалознание и сушене на дървесината

18

0%

1

18

0%

1

1

36

0%

2

4

108

50%

Общо за раздел Б

4

6

180

Общо за раздел А+ раздел Б

21

21

756

21

21

756

1

1

36

3

108

1

Учебна практика:
Дървообработване
Разширена професионална подготовка
Материалознание и сушене на дървесината
Учебна практика
Дървообработване
Разширена подготовка

Раздел В - факултативни учебни часове

•

Допълнителна подготовка
Общо за раздел А + раздел Б + раздел В
Корекционпа дейност
Педагогически съветник
Ресурсен учител
Общо за годината

4

4

144

V. ПОЯСНИТЕЛНИ БЕЛЕЖКИ ЗА ОТРАЗЯВАНЕ НА ОСОБЕНОСТИТЕ ПО
ПРИЛАГАНЕТО МУ:
1. Форма на обучение - дневна форма по индивидуален учебен план
2. Организация на учебния ден - съгласно седмичното разписание и индивидуалния
учебен план.
3. Място на провеждане на учебните занятия - в училището
4. Форми и методи на проверка и оценка — съгласно индивидуалните учебни
п р о г р а м и , о ц е н я в а н е с к а ч е с т в е н показател, с удължено време за всички писмени
изпитвания по предметите Български език и литература, Математика, Химия и
опазване на околната среда, Физика и астрономия, История и цивилизации,
География и икономика, Биология и здравно образование, Философия, Руски език.
Останалите учебни предмети са с количествен показател.
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5. Оценяване по индивидуалния учебен план и по предметите с индивидуална учебна
програма, съгласно разпоредбите на чл. 20. ал. 7 от Закона за предучилищното и училищно
образование с качествен показател:
Постига изискванията
С правя се
Среща затруднения
6. Специфични методи на обучение:
Словесни - разказ, беседа, обяснение;
Практически - изпълнение на упражнения, практически задачи, самостоятелна
работа, домашна работа;
Нагледни - демонстрация от учител, илюстрация, презентация, графично
представяне на съдържание;
Интерактивни - дидактически игри, проблемно изложение, информационни
карти;
Стимулиращи мотивацията за учене - любопитни информации, литературни и
научни източници на информация, работа с книги и др.

ЕКИП ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ:
инж. Васил Панайотов Михалев - ръководител на екипа и класен ръководител
Членове:
Виктор Веселинов Паскалев - педагогически съветник
Елена Петрова Григорова - ресурсен учител
Йорданка Илиева Пашалова -у ч и т ел по Български език и литература
Минка Пенчева Георгиева - старши учител по Математика
Десимира Георгиева Люцканова - учител по Руски език
Савина Антониева Стойчева - учител по Химия и опазване на околната среда
Зарка Христова Тончева - учител по Физика и астрономия
Петя ^Живкова Петрова - учител по История и цивилизации
Радослава Иванова Рашева - учител но География и икономика
Мила Димитрова Стоянова - учител по Биология и здравно образование
Димитър Колев Златев - учител по Философия
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