СТОЛИЧНА ОБЩИНА, РАЙОН “ ПОДУЯНЕ “
106 ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ ГРИГОРИЙ ЦАМБЛАК

ул. Григорий Цамблак, 18

тел:9452879; 8472181; факс 8472181; e-mail: oul06g.camblak@abv.bg
З А П О В Е Д
№

.:Ш .
/*f’ f} /(

г

О Т Н О С Н О : утвърждаване графици за учебната 2019/2020 г.
На основание чл. 17, ал. 1 и ал.2, чл. 18 и чл. 20 от Наредба №11 от 01.09.2016 г.
и чл. 259 от ЗПУО

УТВЪРЖДАВАМ
I. График за провеждане на контролни работи, класни работи и изходно ниво по
български език и литература за втори учебен срок през учебната 2019/2020 година,
както следва:
Изходно ниво
Класна работа
09.06.2020г
02.06.2020г
16.06.2020г
Оч 06 2020г
15.06.2020г
09.06.2020г
Г-н
л
учител по БЕЛ да впише в дневниците на
класовете датите за провеждане на класните работи и да уведоми учениците от
съответните класове.
II. График за провеждане на контролни работи, класни работи и изходно ниво по
клас
V клас
VI клас
VII клас

Контролна работа
12.05.2020)’
20.05.2020 r; 29.05.2020i
11 03.2020 г; 23.04.2020г

клас
V клас
VI клас
VII клас

Изходно ниво
Контролна работа
Класна работа
12.05.2020г
04.06.2020г
04.06.2020г
20.05.2020 г; 29.05.2020г
12.06.2020г
21.06.2020г
1.1 03.2020 г; 23.04.2020 г;
23.06.2020Г
03.06.2020г
23.04.2020 г
Г-н
и г-жа
учители по
математика да впишат ь дневниците на класовете датите за провеждане на класните
работи и да уведомят учениците от съответните класове.
III. График за провеждане на изходно ниво по физика и астрономия за втори
учебен срок през учебната 2018/2019 година, както следва:
клас__________ | Изходно ниво___________ |
VII клас_______ | 24.06.2020г_____________
Г-н
учител по физика и астрономия да уведоми учениците
от съответните класове.
IV. График за провеждане на контро ши работи и изходно ниво по Английски
клас
II клас
III клас
IV клас

Контролна работа
12.03.2020)
J 8.05.207.0г
21.04.2020-

Изходно ниво
19.05.2020г
18.05.2020г
05.05.2.020Г
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V клас
22.05.2020Г
Ю.04.2020г
VI клас
22.05.2020г
10.04.2020г
VII клас 09.04.2020г
18.05.2020г
Г-жа
1, учител по Английски език, да уведоми учениците
от съответните класове.
V. График за провеждане иа контролни работи и изходно ниво по Биология и
здравно образование; Химия и опазване на околната среда и Човекът и природата за
втори учебен
____________
--- -- срок през учебната 2018/2019 година, както следва:
Изходно
ниво
Контролна работа
Биология и здравно
клас
29.05.2020г
образование
27.03.2020Г
VII клас
Химия и опазване
18.05.2020г
На околната среда
16.03.2020г
VII клас
Човекът и природата
29.05.2020г
27.03.2020г
V клас
29.05.2020г
27.03.2020г
VI клас
Г-жа
, учител по Биология и здравно образование;
Химия и опазване на околната среда и Човекът л природата, да уведоми учениците от
съответните класове.
V I График за провеждане на контролни работи и изходно ниво по История и
цивилизация за втори учебен срок през учебната 2019/2020
клас
Контролна работа
Изходно ниво
V клас
12.03 20291'
08.06.2020"
VI клас
13.06.20?0г
J3.03.202.0r
VII клас 09.03.20?0г
13.06.2020Г
VII. График за превеждане на контролни работи и изходно ниво по География и
-------- —

- -

-а

—

клас
Контрол на работа
Изходно ниво
V клас
11.06.202.9r
1? .04.2020г
VI клас
ll.06.202.0r
14.04.2020Г
12.06.7020г
VII клас
23.04 2020г
учител но География и икономика и История
Г-н
IOBOB Sort
и цивилизация да узздог/ч учениците от съответните класове-.
VITI. График 32 провеждане на котте-лии работи, класни работи и изходно ниво
по българел и език и литература за втори учебен срок, начален етап през учебната
2018/2019 година
- --клас
Контролна работа
1 Изходно ниво
I клас
17.03.7020г
1 Л.05.2020Г
II клас
10.03.202.0r
| 1?..05.2020г
III клас
04 05.2020г
j 14.05 2020г
14.05.20.70"
IV клас
! 29 05 20.7Ог
IX. График за провеждане н.а контролни работи, класни работи и изходно ниво по
математика за в-орл учебен срок, начален етап през учебната 2018/2019 година, както
следва:
____
______
клас
j Изходно ниво
Контролна работа
I клас
1 13.05.2020г
24 03 2020г
II клас
i 1.3.05.202Or
17.03.2020г
1 15 05.202.0r
III клас
07 05.2020г
- — — — | ----------

-

•—

- .......... —
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IV клас
18.05.2020г
27.05.2020Г
X. График за провеждане на контролни работи и
обществото за втори учебен срок, начален етап през учеб
следва;
клас
Контролна работа
Изходно ниво
III клас
20.05.2020г
13.05.2020г
IV клас
02.06.2020г
19.05.2020г
XI. График за провеждане на контролни работи и изходно ниво по човекът и
природата за йтори учебен срок, начален етап прел учебната 2018/2019 година, както
следва;
клас
Контролна работа
Изходно ниво
21.05.202.0r
III клас
11.05 20201IV клас
1 5 .0 5 .2 0 2 Or
29.05.20201’
XII. График за провеждане на контролни работи и изходно ниво по околен свят за
втори учебен срок, начален етап през учебната 2018/2019 година, както следва;
клас
I клас

Контролна работа
Изходно ниво
няма
ням а
XIII График :»?. провеждане за контролни работи и изходно ниво по околен свят

клас
Пклас
JTЛ 2 Л Ц Ц Т Р

Контролна работа
25 П?.20?.0г
1 Л '^ l- r v B n .'T U T .'’ т

.

Изходно ниво
20.05 2020 г.
на учениците от съответния клас.

