График
за провеждане на изпити за определяне на годишна оценка
съгласно т.5.3 от Правилата за самостоятелна форма на обучение в СУ ,,Васил Левски” 2020/2021
учебна година,
Заявление с Вх. № УР-12-608от 19.01.2021 г. и Заповед на Директора №РД-06-1058/03.02.2021

ІІ-ра редовна сесия: януари-февруари 2020/2021 учебна год.
VIII клас

Учебен предмет

Формат на
изпита

Дата
Начален
час

Място на
провеждане

Български език и
литература

Писмен изпит – 08.02.2021
3ч.
10.00 часа
205 каб.

11.02.2021
Методичен
кабинет

Чужд език английски език

Писмен изпит – 09.02.2021
3ч
10.00часа
Устен изпит – до 205 каб.
30 мин

12.02.2021
Методичен
кабинет

Математика

Писмен изпит – 10.02.2021
3ч
10.00часа,
205 каб.

15.02.2021
Методичен
кабинет

Информационни
технологии

Писмен изпит – 10.02.2021
3ч
14.30 часа,
Практическо
205 каб
задание
Писмен изпит – 11.02.2021
3ч.
10.00 часа,
205 каб

15.02.2021
Методичен
кабинет

География и
икономика

Писмен изпит – 11.02.2021
3ч
14.30часа
205каб.

16.02.2021
Методичен
кабинет.

Философия

Писмен изпит – 12.02.2021
3ч
10.00часа
205каб.

17.02.2021
Методичен
кабинет

Биология и здравно
образование

12.02.2021
Писмен изпит – 14.30 часа,
3ч.
205 каб

17.02.2021
Методичен
кабинет

История и
цивилизации

16.02.2021
Методичен
кабинет

Срок и място
за оповестяване на
резултатите
от изпита
11.02.2021г.,
Информационно
табло-кабинет главен
учител
12.02.2021г.,
Информационно
табло-кабинет главен
учител
15.02.2021 г.,
Информационно
табло-кабинет главен
учител
15.02.2021 г.,
Информационно
табло - кабинет
главен учител
16.02.2021г.,
Информационно
табло - кабинет
главен учител
16.02.2021
Информационно
табло-кабинет главен
учител.
17.02.2021
Информационно
табло-кабинет главен
учител
17.02.2021
Информационно
табло - кабинет

главен учител
18.02.2021
18.02.2021
Физика и астрономия Писмен изпит – 15.02.2021
3ч
Методичен
Информационно
10.00 часа,
кабинет
табло - кабинет
205 каб
главен учител
Писмен
изпит
–
19.02.2021
19.02.2021
Химия и опазване на
16.02.2021
3ч
Методичен
Информационно
околната среда
10.00 часа
кабинет
табло - кабинет
подготовка
205 каб.
главен учител
Писмен изпит – 16.02.2021
19.02.2021
19.02.2021
Предприемачество
3ч
Методичен
Информационно
14.30 часа,
кабинет
табло- кабинет
205 каб.
главен учител
19.02.2021
19.02.2021
Спортна Подготовка Практически
17.02.2021
изпит – не
Методичен
г.,
по вид спорт УП10.00 часа,
повече от 5 ч.
Информационно
волейбол
Спортна кабинет
табло - кабинет
зала
главен учител
Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към
учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време,
след съгласуване с тях.
Директор:
РУЖКА ГЕНОВА ......................
(подпис и печат на училището)

