
Обединено училище "Никола Йонков Вапцаров" 

с. Вълчитрън, село Вълчитрън, 06528/2396,d.lungalov@abv.bg  

 
   

 

УТВЪРЖДАВАМ, 

ДИРЕКТОР  

 

Детелин Маринов Лунголов   

  
ГРАФИК 

за контролни и класни работи  

 

Първи учебен срок, 2021/2022 учебна година  

 

Клас/ 

паралелка  

Учебни предмети  Контролни работи  
Класни 

работи  

5 а  Български език и 

литература  

21.10.2021 г.  25.11.2021 г.  15.12.2021 г.   20.12.2021 г.  

 

 

Математика   

  

   17.12.2021 г.  

 

История и 

цивилизация  

29.10.2021 г.    10.01.2022 г.   

География и 

икономика  

 03.11.2021 г.   12.01.2022 г.   

Човекът и природата 

  

21.10.2021 г.  17.11.2021 г.  09.12.2021 г.    

6 а  Български език и 

литература  

 08.11.2021 г.  13.12.2021 г.   21.12.2021 г.  

 

 

Математика  

 

    12.01.2022 г.  

История и 

цивилизация  

 19.11.2021 г.   21.01.2022 г.   

География и 

икономика  

 30.11.2021 г.     

Човекът и природата 

  

 12.11.2021 г.   07.01.2022 г.   

7 а  Български език и 

литература  

29.10.2021 г.  26.11.2021 г.  06.12.2021 г.   04.01.2022 г.  

 

 

Математика      11.01.2022 г.  

 

История и 

цивилизация  

 08.11.2021 г.   28.01.2022 г.   

География и 

икономика  

 11.11.2021 г.   27.01.2022 г.   

Биология и здравно 

образование  

27.10.2021 г.    12.01.2022 г.   

Химия и опазване на  09.11.2021 г.   04.01.2022 г.   



околната среда  

8 а  Български език и 

литература  

18.10.2021 г.   17.12.2021 г.   05.01.2022 г.  

 

 

Математика   19.11.2021 г.  17.12.2021 г.   17.01.2022 г.  

 

Английски език   11.11.2021 г.    11.01.2022 г.  

 

История и 

цивилизация  

  08.12.2021 г.    

География и 

икономика  

  13.12.2021 г.    

Физика и 

астрономия  

 30.11.2021 г.     

Химия и опазване на 

околната среда  

     

Биология и здравно 

образование  

     

8 б  Български език и 

литература  

 17.11.2021 г.   19.01.2022 г.  15.12.2021 г.  

 

 

Математика   18.11.2021 г.   16.12.2021 г.  17.01.2022 г.  

 

Английски език   08.11.2021 г.   13.12.2021 г.  06.01.2022 г.  

 

История и 

цивилизация  

  07.12.2021 г.     

География и 

икономика  

  14.12.2021 г.     

Физика и 

астрономия  

  02.12.2021 г.    

Биология и здравно 

образование  

 

  

    

Химия и опазване на 

околната среда  

     

9 а  Български език и 

литература  

 25.11.2021 г.   13.01.2022 г.  16.12.2021 г.  

 

 

Математика  07.10.2021 г.  23.11.2021 г.    11.01.2022 г.  

 

Английски език   12.11.2021 г.  13.12.2021 г.   07.01.2022 г.  

 

Руски език    09.12.2021 г.   14.01.2022 г.  

 

Философия  

 

 29.11.2021 г.     

История и 

цивилизация  

  07.12.2021 г.    

География и 

икономика  

  10.12.2021 г.    

Физика и 

астрономия  

  16.12.2021 г.    



Биология и здравно 

образование  

     

Химия и опазване на 

околната среда  

     

9 б  Български език и 

литература  

 25.11.2021 г.   13.01.2022 г.  16.12.2021 г.  

 

 

Математика  07.10.2021 г.  25.11.2021 г.    10.01.2022 г.  

 

Английски език   12.11.2021 г.  13.12.2021 г.   07.01.2022 г.  

 

Руски език    10.12.2021 г.   14.01.2022 г.  

 

Философия  

 

 30.11.2021 г.     

История и 

цивилизация  

  08.12.2021 г.    

География и 

икономика  

  21.12.2021 г.    

Физика и 

астрономия  

  15.12.2021 г.    

Биология и здравно 

образование  

     

Химия и опазване на 

околната среда  

     

10 а  Български език и 

литература  

 26.11.2021 г.   14.01.2022 г.  17.12.2021 г.  

 

 

Математика  

 

08.10.2021 г.  19.11.2021 г.    10.01.2022 г.  

 

Английски език   12.11.2021 г.  15.12.2021 г.    05.01.2022 г.  

 

Руски език     13.12.2021 г.    17.01.2022 г.  

 

Философия     08.12.2021 г.     

История и 

цивилизация  

  06.12.2021 г.     

География и 

икономика  

 25.11.2021 г.       

Физика и 

астрономия  

        

Биология и здравно 

образование  

        

Химия и опазване на 

околната среда  

        

 

 

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:  

1. За една и съща паралелка може да се провежда не повече от една класна или 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 

класни работи.  

3. Не се провеждат класни работи в последната седмица от учебния срок.  

 

Настоящият график е утвърден със Заповед № 145 / 14.10.2021 г. на директора на Обединено 

училище "Никола Йонков Вапцаров", с. Вълчитрън  

 

 


