СУ ”ЦАНКО ЦЕРКОВСКИ”– ГР. ПОЛСКИ ТРЪМБЕШ
ул.”Училищна” № 25, тел. (06141) 63 -89 и e-mail sou_pt@mail.bg

Графици към Заповед № 200 / 02.11.2021 год.
за изпитите на учениците,
обучаващи се в самостоятелна форма на обучение
за учебната 2021/ 2022 година
Начало на изпитите: 14:00 часа; Място на провеждане: 211

VI клас
Редовна сесия
Дата

Предмет

4.01.2022 г.

Български език и литература (ООП)

6.01.2022 г.

Български език и литература (ИУЧ)
Чужд език
Руски език (ООП)

11.01.2022 г.
13.01.2022 г.

Английски език (ООП)
Математика (ООП)

18.01.2022 г.

Математика (ИУЧ)

01.03.2022 г.

Информационни технологии (ООП)

20.01.2022 г.

История и цивилизации (ООП)

25.01.2022 г.

История и цивилизации (ИУЧ)

27.01.2022 г.

География и икономика (ООП)

3.02.2022 г.

Човекът и природата (ООП)

15.02.2022 г.

Музика(ООП)

17.02.2022 г.

Изобразително изкуство (ООП)

22.02.2022 г.

Технологии и предприемачество (ООП)

24.02.2022 г.

Физическо възпитание и спорт (ООП)

VІІ клас
Редовна сесия
Дата

Предмет

4.01.2022 г.

Български език и литература (ООП)

6.01.2022 г.

Български език и литература (ИУЧ)

11.01.2022 г.

Чужд език
Руски език

13.01.2022 г.

Математика (ООП)

18.01.2022 г.

Математика (ИУЧ)

01.03.2022 г.

Информационни технологии (ООП)

20.01.2022 г.

История и цивилизации (ООП)

27.01.2022 г.

География и икономика (ООП)

3.02.2022 г.

Биология и здравно образование (ООП)

25.01.2022 г.

Биология и здравно образование (ИУЧ)

8.02.2022 г.

Физика и астрономия (ООП)

15.02.2022 г.

Химия и опазване на околната
среда(ООП)
Музика (ООП)

17.02.2022 г.

Изобразително изкуство (ООП)

22.02.2022 г.
24.02.2022 г.

Технологии и предприемачество (ООП)
Физическо възпитание и спорт (ООП)

10.02.2022 г.

VIIІ клас – професия „Фермер“, спец. „Земеделец“

Редовна сесия Дата
4.01.2022 г.

Предмет
Български език и литература (ООП)

13.01.2022 г.

Чужд език
Руски език- (ООП)
Математика(ООП)

01.03.2022 г.

Информационни технологии (ООП)

20.01.2022 г.

История и цивилизации (ООП)

27.01.2022 г.

География и икономика (ООП)

6.01.2022 г.

Философия (ООП)

3.02.2022 г.

Биология и здравно образование (ООП)

8.02.2022 г.

Физика и астрономия (ООП)

10.02.2022 г.

Химия и опазване на околната среда (ООП)

15.02.2022 г.

Музика (ООП)

17.02.2022 г.

Изобразително изкуство (ООП)

24.02.2022 г.

Физическо възпитание и спорт (ООП)

11.01.2022 г.

22.02.2022 г.
18.01.2022 г.
22.03.2022 г.
25.01.2022 г.
08.03.2022 г.
24.03.2022 г.
29.03.2022 г.

Предприемачество (ОбщаПП)
Основи на земеделието (Отраслова ПП)
Основи на земеделието (Учебна Практика –
Отраслова ПП)
Основи на земеделието (РПП)
Анатомия и физиология теория (РПП)
Основи на земеделието (Учебна Практика – РПП)
Анатомия и физиология практика (Учебна
Практика – РПП)

ІX клас – професия „Фермер“, спец. „Земеделец“

Редовна сесия /Дата
4.01.2022 г.
11.01.2022 г.

Предмет
Български език и литература (ООП)
Чужд език
Руски език – (ООП)

10.03.2022 г.
13.01.2022 г.

Немски език- (ООП)

01.03.2022 г.

Информационни технологии (ООП)

20.01.2022 г.

История и цивилизации (ООП)

27.01.2022 г.

География и икономика (ООП)

6.01.2022 г.

Философия (ООП)

3.02.2022 г.

Биология и здравно образование (ООП)

8.02.2022 г.

Физика и астрономия (ООП)

10.02.2022 г.

Химия и опазване на околната среда (ООП)

15.02.2022 г.

Музика (ООП)

17.02.2022 г.

Изобразително изкуство (ООП)

24.02.2022 г.

Физическо възпитание и спорт (ООП)

Математика(ООП)

25.01.2022 г.

Здравословни и безопасни условия на труд (Обща
ПП)
Техническо чертане (Отраслова ПП)
Почвознание- теория (Специфична ПП)
Анатомия и физиология теория (СПП)
Анатомия и физиология практика (учебна практика
- СПП)
Почвознание (РПП)

22.03.2022 г.

Почвознание- Учебна практика (РПП)

08.03.2022 г.

Анатомия и физиология (РПП)
Анатомия и физиология практика Учебна практика
(РПП)
Техническо чертане (РПП)

17.03.2022 г.
24.03.2022 г.
18.01.2022 г.
15.03.2022 г.
29.03.2022 г.

31.03.2022 г.
05.04.2022 г.

X клас – професия „Фермер“, спец. „Земеделец“

Редовна сесия Дата

Предмет

4.01.2022 г.

Български език и литература (ООП)

11.01.2022 г.

Чужд език – I чужд
Руски език – (ООП)

10.03.2022 г.

Чужд език – II чужд
Немски език- (ООП)

13.01.2022 г.

Математика(ООП)

01.03.2022 г.

Информационни технологии (ООП)

20.01.2022 г.

История и цивилизации (ООП)

27.01.2022 г.

География и икономика (ООП)

6.01.2022 г.

Философия (ООП)

3.02.2022 г.

Биология и здравно образование (ООП)

8.02.2022 г.

Физика и астрономия (ООП)

10.02.2022 г.

Химия и опазване на околната среда (ООП)

15.02.2022 г.

Музика (ООП)

17.02.2022 г.

Изобразително изкуство (ООП)

24.02.2022 г.

Физическо възпитание и спорт (ООП)

17.03.2022 г.

Икономика (Обща ПП)

18.01.2022 г.

Трактори и автомобили (Отраслова ПП)

22.02.2022 г.

Трактори и автомобили (УП Отраслова ПП)

15.03.2022 г.

Животновъдство (Специфична ПП)

25.01.2022 г.

Растениевъдство (СПП)

29.03.2022 г.

Животновъдство (учебна практика - СПП)

22.03.2022 г.

Растениевъдство (учебна практика - СПП)

05.04.2022 г.

Производствена практика (СПП)

31.03.2022 г.

Животновъдство Учебна практика (РПП)

24.03.2022 г.

Растениевъдство Учебна практика (РПП)

XI клас – профил „Предприемачески“
Редовна сесия
Дата

Предмет

4.01.2022 г.

Български език и литература (ООП)

11.01.2022 г.

Чужд език (ООП)
Руски език - I чужд

10.03.2022 г.
13.01.2022 г.

Немски език- II чужд
Математика (ООП)

6.01.2022 г.

Гражданско образование (ООП)

25.01.2022 г.
08.03.2022 г.
27.01.2022 г.
03.02.2022 г.
08.02.2022 г.
10.02.2022 г.
15.02.2022 г.
24.02.2022 г.
17.02.2022 г.
22.02.2022 г.

География и икономика
Модул1: Природноресурсен потенциал. Устойчиво
развитие
Предприемачество
Избираем модул: Предприемаческа инициатива
География и икономика
Модул2: Геополитическа и обществена култура
География и икономика
Модул3: Съвременно икономическо развитие
География и икономика
Модул4: Европа, Азия и България
География и икономика
Избираем модул: Картография на света
Предприемачество
Модул1: Предприемачество и кариерно развитие
Физическо възпитание и спорт (ООП)
Предприемачество
Модул2: Пазарна икономика
Предприемачество
Модул3: Стартиране на собствен бизнес

XI клас – професия „Фермер“, спец. „Земеделец“
Редовна сесия
Дата

Предмет

4.01.2022 г.

Български език и литература (ООП)

11.01.2022 г.

Чужд език по професията(Обща ПП)
Руски език - I чужд

10.03.2022 г.

Чужд език
Немски език - II чужд

13.01.2022 г.

Математика (ООП)

01.03.2022 г.

Учебна практика по Животновъдство (РПП)

18.01.2022 г.

Безопасност на движението по пътищата(Отраслова
ПП)

20.01.2022 г.

Животновъдство (Спец. ПП)

6.01.2022 г.

Гражданско образование (ООП)

25.01.2022 г.

Растениевъдство (Спец. ПП)

08.03.2022 г.

Производствена практика (СПП)

27.01.2022 г.

Учебна практика по управление на МПС – категория
„Ткт“

03.02.2022 г.

Земеделска техника (Спец. ПП)

08.02.2022 г.

Учебна практика по Животновъдство (Спец. ПП)

10.02.2022 г.

Учебна практика по Растениевъдство (Спец. ПП)

15.02.2022 г.

Учебна практика по Земеделска техника (Спец. ПП)

24.02.2022 г.

Физическо възпитание и спорт (ООП)

17.02.2022 г.

Учебна практика по Работа с машинно-тракторни
агрегати (СПП)

22.02.2022 г.

Учебна практика по Растениевъдство (РПП)

Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита – до седем работни дни след
приключване на изпитната сесия в кабинет № 5 по Информ. технологии на IV етаж в
сградата на училището – отговорник Диана Василева. тел. 0884667897,
e-mail:didipv@abv.bg
Графиците с датите на изпитите, съгласно училищните учебни планове за различните
класове са неразделна част от Заповед № 200 / 02.11.2021 год.

Директор: ..................................
Ст. Трайчева

