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Ред и организация за провеждане на изпитите за определяна на годишна оценка на учениици, обучавани в самостоятелна форма на 

обучение през сесия априлска на учебната 2019/2020 г., както следва:  

 

Изпит по учебен предмет Дата, 

начален час 

 

Ученици, които следва 

да се явяват 

Английски език 16.03.2020 

(понеделник) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

Английски език/ 

Английски език (РИЧЕ) 

17.03.2020 

(вторник) 

14:45 

9 кл. 

10 кл. 

11 кл. – I гр. 

11 кл. – II гр. 

Чужд език по професията (АЕ) 17.03.2020 

(вторник) 

14:45 

12 кл. 

История и цивилизации 18.03.2020 

(сряда) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

История и цивилизации/ История и цивилизация 19.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

9 кл. 

10 кл. 

11 кл. – I гр. 

11 кл. – II гр. 
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Конструиране и моделиране – основни конструкции 19.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

12 кл. – сп. КМТОК 

Конструиране и моделиране на спортни галантерийни изделия 19.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

12 кл. – сп. КМТКГИ 

Биология и здравно образование 23.03.2020 

(понеделник) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

Биология и здравно образование 24.03.2020 

(вторник) 

14:45 

9 кл. 

10 кл. 

Конструиране и моделиране – основни конструкции 24.03.2020 

(вторник) 

14:45 

11 кл. – I гр., сп. КМТОК 

Конструиране и моделиране на облекло от текстил – основни конструкции 24.03.2020 

(вторник) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТОТ 

Конструиране и моделиране на кожено-галантерийни изделия 24.03.2020 

(вторник) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТКГИ 

Конструиране и моделиране на обувни изделия 24.03.2020 

(вторник) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТОИ 
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Производствена практика 24.03.2020 

(вторник) 

14:45 

12 кл., сп. КМТОК 

Производствена практика 24.03.2020 

(вторник) 

14:45 

12 кл., сп. КМТКГИ 

Производствена практика 24.03.2020 

(вторник) 

14:45 

12 кл., сп. ПОТ 

Химия и опазване на околната среда 25.03.2020 

(сряда) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

Химия и опазване на околната среда 26.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

9 кл. 

10 кл. 

ЗИП – Технология на облекло от кожи 26.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл. – I гр., сп. КМТОК 

 

ЗИП – Технология на облекло от текстил 26.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТОТ 

Машини и съоръжения в кожено-галантерийното производство 26.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТКГИ 
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Машини и съоръжения в обувното производство 26.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТОИ 

Учебна практика по технология на облекло от кожи 26.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

12 клас, сп. КМТОК 

Учебна практика по технология на кожено-галантерийното производство 26.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

12 клас, сп. КМТКГИ 

Учебна практика по технология на облекло от текстил 26.03.2020 

(четвъртък) 

14:45 

12 клас, сп. ПОТ 

Музика 30.03.2020 

(понеделник) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

Музика 31.03.2020 

(вторник) 

14:45 

9 кл. 

10 кл. (ЗПУО) 

Технология на облекло от кожи 31.03.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОК (ЗНП) 

Технология на обувното производство 31.03.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОИ (ЗНП) 
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ЗИП – Български език и литература 31.03.2020 

(вторник) 

14:45 

11 кл. – I гр., сп. КМТОК 

11 кл. – II гр., сп. КМТКГИ 

и сп. КМТОТ 

ЗИП – Български език и литература 31.03.2020 

(вторник) 

14:45 

12 кл. 

Изобразително изкуство 01.04.2020 

(сряда) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

Изобразително изкуство 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

9 кл. 

Процеси и машини в шевната промишленост 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОК (ЗПУО) 

Технология на специалността 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

10 кл., сп. КМТКГИ (ЗПУО) 

Конструиране и моделиране – основни конструкции 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОК (ЗНП) 

Конструиране и моделиране на обувни изделия 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОИ (ЗНП) 
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Учебна практика по технология на облекло от кожи 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл., I гр. – сп. КМТОК 

Учебна практика по технология на облекло от текстил 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл., II гр. – сп. КМТОТ 

Учебна практика по технология на кожено-галантерийното производство 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл., II гр. – сп. КМТКГИ 

Учебна практика по технология на обувното производство 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл., II гр. – сп. КМТОИ 

Учебна практика по моделиране на облекло от кожи 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

12 кл., сп. КМТОК 

Учебна практика по конструиране и моделиране 02.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

12 кл., сп. КМТКГИ 

Техническо чертане 06.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

Учебна практика по процеси и машини в шевното производство 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

9 кл., сп. КМТОК  

9 кл., сп. КМТОТ 
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Учебна практика по специалността 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

9 кл., сп. КМТКГИ  

9 кл., сп. КМТОИ  

Учебна практика по процеси и машини в шевното производство 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОК (ЗПУО) 

Учебна практика по специалността 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТКГИ (ЗПУО) 

Учебна практика по технология на облекло от кожи 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОК (ЗНП) 

Учебна практика по технология на облекло от текстил 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОТ (ЗНП) 

Учебна практика по технология на обувното производство 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОИ (ЗНП) 

Производствена практика 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

11 кл. – I гр., сп. КМТОК 

11 кл. – II гр., сп. КМТОТ 

Производствена практика 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТКГИ 

11 кл. – II гр., сп. КМТОИ 

Учебна практика по технологично проектиране 07.04.2020 

(вторник) 

14:45 

12 кл., сп. КМТКГИ 
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Материалознание 08.04.2020 

(сряда) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

(сп. КМТОК) 

Материалознание 08.04.2020 

(сряда) 

14:45 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

(сп. КМТКГИ, сп. КМТОИ) 

Процеси и машини в шевната промишленост 09.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

9 кл., сп. КМТОТ 

Процеси и машини в обувното и кожено-галантерийното производство 09.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

9 кл., сп. КМТКГИ 

9 кл., сп. КМТОИ 

Машини и съоръжения в шевната промишленост 09.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОК (ЗПУО) 

 

Процеси и машини в обувното и кожено-галантерийното производство 09.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

10 кл., сп. КМТКГИ (ЗПУО) 

 

Машини и съоръжения в обувното производство 09.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОИ (ЗНП) 

Учебна практика по моделиране на облекло от текстил 09.04.2020 

(четвъртък) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТОТ 
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Учебна практика по професията 13.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

8 кл. – I гр. 

8 кл. – II гр. 

(сп. КМТОК) 

Учебна практика по професията 13.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

8 кл. – III гр. 

8 кл. – IV гр. 

(сп. КМТОК) 

Учебна практика по професията 13.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

8 кл. – V гр. 

8 кл. – VI гр. 

(сп. КМТКГИ и КМТОИ) 

Учебна практика по професията - ръчна изработка 13.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

9 кл., сп. КМТОК 

Учебна практика по професията 13.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

9 кл., сп. КМТОТ 

Учебна практика по професията 13.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

9 кл., сп. КМТКГИ 

9 кл., сп. КМТОИ 

Производствена практика 13.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОК 

Производствена практика 13.04.2020 

(понеделник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТКГИ 

Основи на конструирането 14.04.2020 

(вторник) 

14:45 

9 кл., сп. КМТОК 
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Основи на конструирането 14.04.2020 

(вторник) 

14:45 

9 кл., сп. КМТОТ 

Основи на конструирането 14.04.2020 

(вторник) 

14:45 

9 кл., сп. КМТКГИ 

9 кл., сп. КМТОИ 

Учебна практика по професията 14.04.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТОК 

 

Учебна практика по професията 14.04.2020 

(вторник) 

14:45 

10 кл., сп. КМТКГИ 

 

Здравословни и безопасни условия на труд 14.04.2020 

(вторник) 

14:45 

11 кл. – II гр., сп. КМТКГИ 

11 кл. – II гр., сп. КМТОИ 

11 кл. – II гр., сп. КМТОТ 

Основи на технологията 15.04.2020 

(сряда) 

14:45 

9 кл., сп. КМТОК 

Машини и съоръжения в шевното производство 15.04.2020 

(сряда) 

14:45 

9 кл., сп. КМТОТ 

 

 Учениците полагат изпити за определяне на годишна оценка.  

 

Изпитът за определяне на годишна оценка се полага върху учебното съдържание, включено в учебната програма по съответния 

учебен предмет или модул за съответния кл. и за съответния вид подготовка. 


