ПРОФИЛИРАНО
ОБУЧЕНИЕ
Средно училище „Сава Доброплодни“
гр. Шумен

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

• Профилираната подготовка се придобива само от ученици от
профилираните гимназии, в профилираните паралелки в средните
училища и в някои специализирани училища.

• Учениците, изучавали профилирана подготовка, задължително
полагат ДЗИ по БЕЛ и ДЗИ по изучаван профилиращ предмет.

• Профилираната подготовка е разположена само във втори
гимназиален етап (ХІ и в ХІІ клас).

• В класовете от първи гимназиален етап в избираемите часове може
да се осъществява разширена подготовка, която да постави основата
на профилираната подготовка, но няма пряка връзка между тях и
изискване да е изучаван предмет в разширената подготовка.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
• Профилираната подготовка се изучава между 18 и 20 часа седмично
от общо 32 часа.

• Всеки профилиращ предмет се състои от два вида модули:
• Задължителни – определят се на национално равнище.
Министърът на образованието и науката утвърждава за тези
модули учебни програми. По тях се създават учебници и се
осъществява ДЗИ по предмета. Броят на модулите по различните
предмети е различен, както е различен и броят на часовете по
всеки модул.

• Избираеми – училището решава какви да са модулите и
разработва учебни програми за тях.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

• Обучението

по
учебен
предмет
за
придобиване
на
общообразователна и профилирана подготовка е различно, макар и
наименованието на предмета да е същото (различно е учебното
съдържание).

ИЗБОР НА ПРОФИЛ
• При кандидатстването си на места по държавния план-прием след
завършено основно образование учениците са избрали профила, а
със записването си в съответната паралелка те са потвърдили
избора си.

• В СУ ,,Сава Доброплодни", град Шумен за учебната 2020/2021 година
ще се осъществява профилирано обучение в ХІ клас по следните
профили:

• Чужди езици
• Изобразително изкуство
• Музика

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ
ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
ПРОФИЛ

Чужди езици
Изобразително изкуство
Музика

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
ПРОФИЛИРАЩ УЧЕБЕН
ПРЕДМЕТ

ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН
ПРОФИЛИРАЩ УЧЕБЕН
ПРЕДМЕТ

Руски език

Английски език

Изобразително изкуство

Английски език

Музика

Английски език

ИЗБОР НА РАМКОВ УЧЕБЕН ПЛАН
• Приложение № 2 към чл. 12, ал. 2, т. 2 от Наредба № 4 от 30
ноември 2015 г. за учебния план.

• Рамков учебен план за профилирано образование с интензивно
изучаване на чужд език с профил „Чужди езици“, „Обществени
науки“, „Хуманитарни науки“, „Музика“, „Изобразително
изкуство“, „Предприемачески“ или „Физическо възпитание и
спорт“.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА БРОЯ ПРОФИЛИРАЩИ
ПРЕДМЕТИ
• Училището определя колко да са профилиращите предмети за
всяка отделна паралелка – 3 или 4.

• В СУ ,,Сава Доброплодни", град Шумен за всички профили е
определен броят на профилиращите предмети – 4.

• При избора на втори задължителен ДЗИ учениците ще могат да
избират от 4 учебни предмета.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДРУГИТЕ ПРОФИЛИРАЩИ
ПРЕДМЕТИ
• Конкретните предмети като трети/четвърти се определят според
желанията на учениците и възможностите на училището в края на
10. клас.

• Като трети/четвърти профилиращ предмет може да се определя
всеки останал предмет. Очаква се в първи гимназиален етап
учениците да са дали индикация от какво се интересуват извън вече
определените с приема два профилиращи предмета и да са
изучавали тези предмети в разширена подготовка, но е възможно
като профилиращ предмет да се определи и такъв, който не е
изучаван в разширена подготовка.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ДРУГИТЕ ПРОФИЛИРАЩИ
ПРЕДМЕТИ
• Профилиращите предмети са едни и същи в 11. и в 12. клас и не може
да се сменят в 12. клас.

• Възможно е в една паралелка учениците да изучават различни
трети/четвърти профилиращ предмет, в този случай обучението се
осъществява в групи от ученици от различни паралелки.

• Броят на групите може да надвишава броят на паралелките, ако
бюджета и възможностите на училището позволяват това.

СПИСЪК НА ПРОФИЛИРАЩИ ПРЕДМЕТИ
ИЗВЪН ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ ЗА ПРОФИЛА
• чужд език – руски/немски език
• математика;
• информационни технологии;
• история и цивилизации;
• география и икономика;

• философия;
• биология и здравно образование;
• физика и астрономия;

• химия и опазване на околната среда;

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА
ИЗБИРАЕМИТЕ МОДУЛИ
ПРОФИЛИРАЩ
ПРЕДМЕТ

БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА
ЗАДЪЛЖИТЕЛНИТЕ
МОДУЛИ

БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА
ИЗБИРАЕМИТЕ
МОДУЛИ

ОБЩ БРОЙ
ЧАСОВЕ ЗА
ПРЕДМЕТА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 1

4

1

5

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 2

4

1

5

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 3

4

1

5

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ 4

4

1

5

ОБЩО БРОЙ ЧАСОВЕ ЗА ПРОФИЛИРАНО ОБУЧЕНИЕ
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РАЗРАБОТВАНЕ НА ИЗБИРАЕМИТЕ МОДУЛИ
• Имената на задължителните модули на профилиращите предмети не може да се
променят.

• Съдържанието на задължителните модули на профилиращите предмети не може
да се променя, следва утвърдената учебна програма и се полага ДЗИ върху това
учебно съдържание.

• Имената на избираемите модули може да са същите или различни от
зъдължителните модули, в случай че са същите, не може да се повтаря същото
учебно съдържание, както в задължителните.

• Учебните програми се създават в училището.

ПРЕПОДАВАНЕ И ОЦЕНЯВАНЕ
• Модулите в един профилиращ предмет може да се преподават от един или няколко
учители.

• Срочната оценка се оформя за всеки от модулите, без да се оформя срочна оценка по
профилиращия предмет.

• Годишна оценка се оформя за всеки от модулите и по профилиращия предмет (=
средноаритметична с точност до 0,01 от годишните оценки от всеки от модулите).

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
В съответствие с изискванията на Закона за предучилищното и училищното
образование учениците, успешно завършили ХІІ клас, стават зрелостници и придобиват
право да се явят на ДЗИ.
Зрелостници, обучавани по училищен учебен план, който осигурява профилирана
подготовка, придобиват средно образование след успешно полагане на задължителен
ДЗИ по:

• български език и литература (върху учебното съдържание, изучавано в
задължителните учебни часове във втория гимназиален етап на средното
образование).

• учебен предмет по избор на ученика, изучаван в избираемите учебни часове като
профилиращ учебен предемет във втори гимназиален етап на средното образование.
ДЗИ се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на
профилиращия учебен предмет.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ
По свое желание зрелостникът може да положи и до два допълнителни ДЗИ по
избрани от него учебни предмети.

• В случай че избраният учебен предмет е изучаван от ученика като профилиращ, ДЗИ
се полага върху учебното съдържание от задължителните модули на профилиращия
учебен предмет.

• В случай че избраният учебен предемет не е изучаван от ученика като профилиращ,
ДЗИ се полага върху учебното съдържание, изучавано в задължителните учебни
часове в средна степен на образование.

• Зрелостникът може да положи допълнителен ДЗИ по учебният предмет Български
език и литература само ако е изучавал учебния предмет като профилиращ.

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ В ДОКУМЕНТИТЕ
Удостоверение за завършен първи гимназиален етап
Учебен предмет

Окончателна оценка

Хорариум учебни часове

Учебен предмет от Раздел А и Б, Средноаритметична от
изучаван 2 или 3 години
годишните оценки

Сборът от часовете от
годините, в които е изучаван

Учебен предмет от Раздел А и Б, Годишната оценка от годината
изучаван само 1 година
на изучаване

Броят на часовете от годината
на изучаване

Учебен предмет от Раздел В

Сборът от часовете от
годините, в които е изучаван

-

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ В ДОКУМЕНТИТЕ
Удостоверение за завършен първи гимназиален етап
Учебен предмет

Резултати
от НВО

Забележка

Български език и
литература

В точки

-

Математика

В точки

-

Чужд език

В точки

минимум 60 % от максималния брой точки, записва се и
постигнатото ниво в съответствие с ОЕЕР В1.1 или В1

Дигитални
компетентности

В точки

минимум 50 % от максималния брой точки, записва и
постигнатото ниво в съответстие с ЕРРДК

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ В ДОКУМЕНТИТЕ
Диплома за средно образование
Учебен предмет

Окончателна оценка

Хорариум учебни часове

Средноаритметична от годишните
оценки от ХІ и ХІІ клас

Сборът от часовете от ХІ и ХІІ
клас

Учебен предмет от Раздел Б Средноаритметично от годишните
оценки от ХІ и ХІІ клас
– профилиращ учебен
предмет

Сборът от часовете от ХІ и ХІІ
клас

Учебен предмет от Раздел А

- Модули

-

Сборът от часовете в годините
на изучаване

Учебен предмет от Раздел В

-

Сборът от часовете от
годините, в които е изучаван

ОТРАЗЯВАНЕ НА ПРОФИЛИТЕ В ДОКУМЕНТИТЕ
Диплома за средно образование

• Резултати от успешно положените ДЗИ.
• Резултати от обучението, вписани в Удостоверението за завършен първи
гимназиален етап, се преписват и в дипломата за средно образование, но не се
отразяват при формирането на успеха.

• Общият успех в дипломата за средно образование се формира като
средноаритметична оценка с точност до 0,01 от средноаритметичните оценки,
вписани като окончателни оценки от Раздел А и Раздел Б.

Изборът на трети и четвърти профилиращ предмет
след X клас има сериозно значение с оглед възможностите
за полагане на ДЗИ, а оттам - и за получаването на диплома
за завършено средно образование, както и за бъдещото
кариерно развитие на учениците.

БЛАГОДАРЯ ВИ ЗА ВНИМАНИЕТО!

