
          ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
           гр. Павликени, ул. „Илия Златев” № 2, тел: 0610 - 5 27 41, 0610 - 5 27 44 

е-mail: klimentohridski@abv.bg  

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗПИТИ 

 САМОСТОЯТЕЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ – УЧЕНИЦИ НАД 16 ГОДИНИ  

РЕДОВНА СЕСИЯ  -  ФЕВРУАРИ 2021 ГОДИНА 
 

№ Предмет Дата Ден Вид на изпита 

1 Биология и здравно образование 05.02.2021 петък Писмен  

2 Физика и астрономия 08.02.2021 понеделник Писмен 

3 РП – Информационни технологии 09.02.2021 вторник Писмен и практически 

4 Физическо възпитание и спорт 10.02.2021 сряда Практически 

5 Чужд език – английски, руски 11.02.2021 четвъртък Писмен и устен 

6 Музика * 12.02.2021 петък Писмен и практически* 

7 Български език и литература* 15.02.2021 понеделник Писмен / * и устен 

8 РП - Български език и литература* 16.02.2021 вторник Писмен / * и устен 

9 Човек и природа 17.02.2021 сряда Писмен 

10 Химия и опазване на околната среда 17.02.2021 сряда Писмен 

11 Информационни технологии 18.02.2021 четвъртък Писмен и практически 

12 Компютърно моделиране 18.02.2021 четвъртък Писмен  

13 История и цивилизации 19.02.2021 петък Писмен 

14 Човек и общество – ІV клас 19.02.2021 петък Писмен 

15 Математика 22.02.2021 понеделник Писмен 

16 РП - Математика 23.02.2021 вторник Писмен 

17 Изобразително изкуство* 24.02.2021 сряда Писмен и практически* 

18 Технологии и предприемачество* 25.02.2021 четвъртък Писмен и практически* 

19 География и икономика 26.02.2021 петък Писмен 

 

 - за учениците от ІV клас изпитът по БЕЛ е писмен и устен 

 - за учениците от ІV клас изпитите по музика, изобразително изкуство, технологии и 

предприемачество са само практически 

 

Всички изпити се провеждат в кабинет №33 от 14:30 часа , с изключение на изпитите 

по физическо възпитание и спорт и практическата част на изпита по информационни 

технологии, които се провеждат във физкултурния салон и компютърния кабинет 

 

Учениците се явяват в определения ден 10 минути по-рано от определения час, като 

представят документ за самоличност. 

 

Настоящата заповед да се постави на информационното табло в училището и училищния 

сайт за сведение на учениците и педагогическите специалисти. 

 

РАДКА СТАНЕВА 

Директор на ОУ „Св. Климент Охридски“ 

гр. Павликени 

mailto:klimentohridski@abv.bg

