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  Утвърждавам: 

            Директор  - К.Крумова  

          ГРАФИК 

за контролни и класни работи  I-ви учебен срок, 2018/2019 учебна година 

Учебни 

предмети/ 

Клас/паралел

ка 

Месец БЕЛ  ФЕ АЕ Матема 

тика 

ИТ Исто 

рия 

География Филосо 

фия 

БЗО ФА ХООС 

    8 А        клас  

Контролни 
работи 

септември 24   29   29  21   

октомври 22 27 20    14    

ноември 19 25  02     12 05 

декември      22 02   03 

януари         14  

Класни 

работи 

 17 декември 18 

декември 

12 януари        

   9 А       клас  

Контролни 

работи 

септември    25   30 24 30  29 

октомври  27 29 20    22    

ноември 18   24 23  13    16 

декември 16 01      3  8 10 

януари            

Класни 

работи 

 13 януари 15 

декември 

12 

януари 

19 януари        

  10 А   клас  

Контролни 
работи 

септември   24 25   28   30 28 

октомври  20  19     2   

ноември 18 24  26 19  10    12 

декември 9  3       2  

януари       18   8 21 

Класни 

работи 

 13 януари 22 

декември 

5 

януари 

11 януари        

 

 



 

 

 

Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните изисквания: 

1. за една и съща паралелка не може да се провежда повече от една класна или една контролна работа в един учебен ден; 

2. за една и съща паралелка в една учебна седмица не могат да се провеждат повече от две класни и/или контролни 

работи; 

3. не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок. 

Графикът се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, утвърждава се от директора на 

училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се поставя на общодостъпно място в училището.  

За графика учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните ръководители – родителите 

(настойниците, попечителите, представителите на непридружените малолетни и непълнолетни лица, търсещи или 

получили международна закрила). 

 

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № РД -  97/25.09.2020 г. на директора на  СУ ,Гео Милев ‘‘, гр. Трън 

 

  

 


