ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО И АРХИТЕКТУРА-ГРАД ПАЗАРДЖИК

ЗАПОВЕД
№ УД-010-10/15.09.2014 г.
На основание чл.147, ал.1, т.1 и 9 от ППЗНП и спазване на чл.25, ал.1, т.4 от Наредба
№3/2003 г. и последвалите я изменения и допълнения,
На
ОПРЕДЕЛЯМ:
I. Учебните занятия за учениците в задочна форма на обучение, специалност “Вътрешни
облицовки и настилки”- X е клас включват следните учебни предмети от училищния
учебен план, разпределени по сесии както следва:
Първа учебна сесия: от 01.10. до 31.10.2014 г.
№
учебен предмет
бр.часове
1
Български език и литература
30
2
I чужд език - немски
20
3
Математика
21
4
ЗБУТ
6
5
Сградостроителство
28
Втора учебна сесия: от 01.12. до 31.12.2014 г.
№
учебен предмет
бр.часове
1
II чужд език - английски
20
2
Информационни технологии
11
3
4
5
6

История и цивилизация
География и икономика
Етика и право
Биология и здравно
образование

22
16
15
11

Трета учебна сесия: от 03.02. до 27.02.2015 г.
№
учебен предмет
бр.часове
1
Физика и астрономия
11
2
Химия и опазване на околната
11
среда
3
Основи на строителната
18
механика
4
Инсталации в сградите
18
5
Условия за безопасно
18
упражняване на професията
6
Учебна практика по
24
сградостроителство

дата
01.10.-07.10.2014г.
08.10.-13.10.2014г.
13.10.-16.10.2014г.
17.10.-17.10.2014г.
20.10.-27.10.2014г.
дата
01.12.-04.12.2014 г.
04.12.-08.12.2014 г.
08.12.-11.12.2014 г.
12.12.-16.12.2014 г.
16.12.-19.12.2014 г.
19.12.-22.12.2014 г.

учител
Любомира Петрова
Мария Горанова
Лилия Манилова
Петьо Вълков
арх.Ивайло Пеев
учител
Ивайло Кабуров
Зл.Рудева/
К.Костадинов
Рангел Енев
Занка Борисова
Дафина Станева
Таня Йорданова

дата
02.02.-03.02.2015 г.
04.02.-05.02.2015 г.

учител
Лилия Манилова
Ася Македонска

06.02.-10.02.2015 г.
11.02.-13.02.2015 г.
16.02.-18.02.2015 г.

инж.Светла
Манолова
инж.Елена Гешева
инж.Елена Гешева

19.02.-24.02.2015 г.

Илия Бързаков

Учебните занятия включват обзор на учебното съдържание по съответните учебни
предмети и насоки за самостоятелна подготовка на изпитите.
II. Часови график на учебните занятия:
Всеки работен ден по 4 /четири/ астрономически часа /блок от два часа по 40 минути/,
разпределени:
- от 13:30 до 14:50 часа;
- от 15:00 до 16:20 часа;
- от 16:30 до 18:50 часа.
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III. Изпитите по съответните учебни предмети са разпределени както следва:
Първа изпитна сесия: от 16.11. до 30.11.2014 г.
№
учебен предмет
ден
1
Български език и литература
17.11.2014 г.
2
I чужд език - немски
18.11.2014 г.
3
Математика
20.11.2014 г.
4
ЗБУТ
24.11.2014 г.
5
Сградостроителство
25.11.2014 г.
Втора изпитна сесия: 12.01-30.01.2015 г.
№
учебен предмет
1
II чужд език - английски
2
Информационни технологии
3
История и цивилизация
4
География и икономика
5
Етика и право
6
Биология и здравно
образование

ден
12.01.2015 г.
14.01.2015 г.
16.01.2015 г.
19.01.2015 г.
21.01.2015 г.
23.01.2015 г.

Трета изпитна сесия: 16.03. до 31.03.2015 г.
№
учебен предмет
ден
1
Физика и астрономия
16.03.2015 г.
2
Химия и опазване на околната
18.03.2015 г.
среда
3
Основи на строителната
20.03.2015 г.
механика
4
Инсталации в сградите
23.03.2015 г.
5
Условия за безопасно
25.03.2015 г.
упражняване на професията
6
Учебна практика по
27.03.2015 г.
сградостроителство

начало
14:00 ч.
14:00 ч.
14:00 ч.
14:00 ч.
14:00 ч.

кабинет
201
201
201
201
201

начало
14:00 ч.
14:00 ч.
14:00 ч.
14:00 ч.
14:00 ч.
14:00 ч.

кабинет
201
201
201
201
201
201

начало
14:00 ч.
14:00 ч.

кабинет
201
201

14:00 ч.

201

14:00 ч.
14:00 ч.

201
201

14:00 ч.

201

IV. Поправителна сесия: 01.07. - 14.07.2015 г.
Изпитите от училищния учебен план са писмени с продължителност 3 /три/
астрономически
часа. Изпитите по учебна и производствена практика са практически
/практическа задача/-върху учебното съдържание по: архитектурно проектиране, стоманобетон
и организация на строителството и са с продължителност 5 /пет/ астрономически часа.
Изпитните материали за всеки учебен предмет се изготвят от съответния учител и се
представят за утвърждаване от директора в срок до 30.09.2014 г.
Съставът на училищните комисии по организиране и оценяване на изпитите, както и
времето и мястото за проверка на изпитните работи се обявяват най-късно три дни преди
изпитната сесия.
Срокът за оповестяване на окончателните резултатите от изпитните сесии е най-късно
до три дни след приключването на последния изпит. Мястото на оповестяване на
окончателните резултати- информационното табло в училището и сайта на ПГСА-гр.
Пазарджик.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на учениците и учителите за сведение и
изпълнение и се оповести на информационното табло в училището и сайта на ПГСА-гр.
Пазарджик.
Контролът по изпълнението на заповедта възлагам на ПДУД и ПДУПД.
ДИРЕКТОР: (п)
/инж. П. Иванова/
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