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УТВЪРЖДАВАМ: /п/ 

Росица Трендафилова 

Директор на ОУ „Иван Вазов“ 

гр. Силистра                                                                         

ГРАФИК 

за  контролни работи – начален етап 

втори учебен срок 

2022/2023 учебна година 

 

 

 

Вид  

Клас  

Паралелка  

ПРЕДМЕТ  

БЕЛ Английски 

език 

Математика Родинознание 

Чов. и обществото 

Чов. и природата 

1.а  

Текущ 

контрол 

 20.02.2023 - 27.02.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 16.03.2023 - 29.03.2023 24.03.2023 - 

ИД  11.05.2023 - 10.05.2023 19.05.2023 - 

 1.б  

Текущ 

контрол 

 16.02.2023 - 22.02.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 16.03.2023 - 05.04.2023 31.03.2023 - 

ИД  10.05.2023 - 03.05.2023 12.05.2023 - 

 1.в  

Текущ 

контрол 

 22.02.2023 - 23.02.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 23.03.2023 - 07.04.2023 30.03.2023 - 

ИД  11.05.2023 - 04.05.2023 18.05.2023 - 

 1.г  

Текущ 

контрол 

 22.02.2023 - 27.02.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 15.03.2023 - 09.04.2023 27.03.2023 - 

ИД  23.05.2023 - 10.05.2023 12.05.2023 - 

 2.а  

Текущ 

контрол 

 14.02.2023 - 28.02.2023 23.02.2023 - 

Текущ 

контрол 

 28.03.2023 15.03.2023 22.03.2023 - - 

  - - 20.04.2023 27.04.2023 - 

ИД  22.05.2023 03.05.2023 16.05.2023 18.05.2023 - 
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 2.б  

Текущ 

контрол 

 13.02.2023 - 15.02.2023 23.02.2023 - 

Текущ 

контрол 

 21.03.2023 15.03.2023 28.03.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 - - 27.04.2023 20.04.2023 - 

ИД  17.05.2023 03.05.2023 18.05.2023 11.05.2023 - 

 2.в  

Текущ 

контрол 

 15.02.2023 14.03.2023 28.02.2023 21.02.2023 - 

Текущ 

контрол 

 29.03.2023 - 22.03.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 - - 20.04.2023 25.04.2023 - 

ИД  22.05.2023 02.05.2023 18.05.2023 16.05.2023 - 

 2.г  

Текущ 

контрол 

 13.02.2023 14.03.2023 15.02.2023 24.02.2023 - 

Текущ 

контрол 

 23.03.2023 - 27.03.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 - - 19.04.2023 28.04.2023 - 

ИД  22.05.2023 02.05.2023 17.05.2023 26.05.2023 - 

 3.а      

Текущ 

контрол 

 17.02.2023 - 21.02.2023 09.02.2023 08.03.2023 

Текущ 

контрол 

 24.03.2023 14.03.2023 28.03.2023 - - 

ИД  12.05.2023 18.05.2023 16.05.2023 22.05.2023 10.05.2023 

 3.б      

Текущ 

контрол 

 20.02.2023 - 06.02.2023 15.03.2023 16.03.2023 

Текущ 

контрол 

 20.03.2023 07.03.2023 27.03.2023 - - 

ИД  16.05.2023 22.05.2023 10.05.2023 17.05.2023 11.05.2023 

 3.в      

Текущ 

контрол 

 21.02.2023 - 22.02.2023 15.03.2023 10.03.2023 

Текущ 

контрол 

 21.03.2023 13.03.2023 28.03.2023 - - 

ИД  15.05.2023 22.05.2023 16.05.2023 17.05.2023 12.05.2023 

 4.а      

Текущ 

контрол 

 30.03.2023 - 28.03.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 24.04.2023 07.04.2023 27.04.2023 20.04.2023 21.04.2023 

ИД  05.06.2023 16.05.2023 31.05.2023 18.05.2023 02.06.2023 

 4.б      

Текущ 

контрол 

 21.03.2023 - 20.02.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 03.04.2023 07.04.2023 15.03.2023 06.03.2023 19.04.2023 

ИД  05.06.2023 16.05.2023 31.05.2023 22.05.2023 02.06.2023 

 4.в      

Текущ 

контрол 

 22.03.2023 - 20.02.2023 - - 

Текущ 

контрол 

 04.04.2023 07.04.2023 13.03.2023 06.03.2023 19.04.2023 

ИД  05.06.2023 16.05.2023 31.05.2023 22.05.2023 02.06.2023 



 

 

Настоящият график е утвърден със заповед № 568/07.02.2023 г. на Директора на ОУ „Иван Вазов“ – 

гр. Силистра 
 

Чл. 17. (1) Контролната работа е групово писмено изпитване, при което се оценяват постигнатите 

резултати от учениците след приключване на обучението по определена част (раздел) от учебното 

съдържание по учебния предмет.  

(2) Контролната работа се провежда за не повече от един учебен час. 

Чл. 19. (1) Контролните и класните работи се коригират и рецензират от преподаващия учител и се 

връщат на учениците за запознаване с резултатите.  

(3) Контролните и класните работи се съхраняват от учителя до края на учебната година. 

 Чл. 20. (1) Контролните и класните работи се провеждат по график при спазване на следните 

изисквания:  

1. за една и съща паралелка не може да се провежда 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 и/или 

контролни работи;  

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

 (2) Графикът по ал. 1 се изготвя по предложение на учителите по съответния учебен предмет, 

утвърждава се от директора на училището до две седмици след началото на всеки учебен срок и се 

поставя на общодостъпно място в училището. 

 (3) За графика по ал. 1 учителите по съответния учебен предмет информират учениците, а класните 

ръководители – родителите (настойниците, попечителите, представителите на непридружените 

малолетни и непълнолетни лица, търсещи или получили международна закрила).  

Чл. 21. (1) Изпитните материали за писмените текущи изпитвания, в т.ч. и за класните и контролните 

работи, са ориентирани към установяване на постигнатите компетентности като очаквани 

резултати от обучението, определени с учебната програма по учебния предмет или модул за 

съответния клас, и включват задачи от различен вид и на различни познавателни равнища, балансирани 

с оглед на целта на изпитването.  

 

 

 

 


