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УТВЪРЖДАВАМ,         СЪГЛАСУВАЛ, 

 

ДИРЕКТОР:         ЗДУД: 

(Елеонора Владимирова)       (Албена Славева) 

 

 

График за провеждане на контролни работи в НЕОО  

за първи срок на учебната 2022/2023 година 

 

клас/ 

паралелка 

учебни 

предмети 

контролни работи 

септември октомври ноември декември януари 

2. „а“ български език 

и литература 

29.9.22 г.   6.12.22 г. 19.1.23 г. 

2. „а“ английски език  25.10.22 г.  13.12.22 г. 11.1.23 г. 

2. „а“ математика  4.10.22 г.  7.12.22 г. 25.1.23 г. 

2. „а“ родинознание      

2. „а“ музика 27.9.22 г.    30.1.23 г. 

       

2. „б“ български език 

и литература 

   6.12.22 г. 18.1.23 г. 

2. „б“ английски език  25.10.22 г.  13.12.22 г. 11.1.23 г. 

2. „б“ математика  4.10.22 г.  7.12.22 г. 25.1.23 г. 

2. „б“ родинознание 19.9.22 г.    23.1.23 г. 

       

2. „в“ български език 

и литература 

 4.10.22 г.  5.12.22 г.  

2. „в“ английски език  25.10.22 г.  13.12.22 г. 11.1.23 г. 

2. „в“ математика  5.10.22 г.  6.12.22 г.  

2. „в“ родинознание      

       

3. „а“ български език 

и литература 

27.9.22 г. 20.10.22 г. 17.11.22 г. 5.12.22 г. 12.1.23 г. 

3. „а“ английски език 28.9.22 г.    18.1.23 г. 

3. „а“ математика 23.9.22 г. 21.10.22 г. 29.11.22 г. 15.12.22 г. 19.1.23 г. 

3. „а“ човекът и 

обществото 

 4.10.22 г. 

26.10.22 г. 

 16.12.22 г.  

3. „а“ човекът и 

природата 

     

       

3. „б“ български език 

и литература 

27.9.22 г. 20.10.22 г. 17.11.22 г. 5.12.22 г. 12.1.23 г. 

3. „б“ английски език 28.9.22 г.  9.11.22 г.  25.1.23 г. 

3. „б“ математика 23.9.22 г. 21.10.22 г. 29.11.22 г. 15.12.22 г. 19.1.23 г. 

3. „б“ човекът и 

обществото 

 4.10.22 г. 

26.10.22 г. 

 16.12.22 г.  
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3. „б“ човекът и 

природата 

 6.10.22 г.    

       

3. „в“ български език 

и литература 

27.9.22 г. 20.10.22 г. 17.11.22 г. 5.12.22 г. 12.1.23 г. 

3. „в“ английски език 30.9.22 г.    20.1.23 г. 

3. „в“ математика  4.10.22 г. 

21.10.22 г. 

29.11.22 г. 15.12.22 г. 19.1.23 г. 

3. „в“ човекът и 

обществото 

 14.10.22 г. 

26.10.22 г. 

 16.12.22 г.  

3. „в“ човекът и 

природата 

     

       

4. „а“ български език 

и литература 

 17.10.22 г. 17.11.22 г.  16.1.23 г. 

4. „а“ английски език 30.9.22 г.    20.1.23 г. 

4. „а“ математика  20.10.22 г.  16.12.22 г.  

4. „а“ човекът и 

обществото 

  15.11.22 г.  24.1.23 г. 

4. „а“ човекът и 

природата 

  7.11.22 г. 12.12.22 г.  

4. „а“ музика 29.9.22 г.    13.1.23 г. 

       

4. „б“ български език 

и литература 

 17.10.22 г. 17.11.22 г.  16.1.23 г. 

4. „б“ английски език 30.9.22 г.    20.1.23 г. 

4. „б“ математика  20.10.22 г.  16.12.22 г.  

4. „б“ човекът и 

обществото 

  15.11.22 г.  24.1.23 г. 

4. „б“ човекът и 

природата 

  7.11.22 г. 12.12.22 г.  

4. „б“ музика 29.9.22 г.    13.1.23 г. 

       

4. „в“ български език 

и литература 

 17.10.22 г. 17.11.22 г.  16.1.23 г. 

4. „в“ английски език 30.9.22 г.    20.1.23 г. 

4. „в“ математика  21.10.22 г.  16.12.22 г.  

4. „в“ човекът и 

обществото 

  15.11.22 г.  24.1.23 г. 

4. „в“ човекът и 

природата 

  7.11.22 г. 12.12.22 г.  

4. „в“ музика 23.9.22 г.    13.1.23 г. 

 

При изготвянето на графика се имат предвид изискванията съгласно чл. 20, 

ал. 1 от Наредба № 11         от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на 

учениците: 
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1. За една и съща паралелка н е  може да се провежда повече от 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 контролни работи. 

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № ……/ …… на директора на    

СУРИЧЕ "Д-р Петър Берон", град Перник 

 

Изготвил, 

ГУНЕОО: 

(Иво Стоянов) 

 

mailto:p.beron1403216@abv.bg

