Професионална гимназия по механоелектротехника „Ген. Иван Бъчваров” гр.Севлиево
УТВЪРЖДАВАМ: _____________
АНИ АНДРЕЕВА
Директор на ПГМЕТ "Ген.Иван Бъчваров"
гр.Севлиево

ГРАФИК ЗА УЧЕБНОТО ВРЕМЕ ЗА 2021/2022 ГОДИНА
Приет на заседание на Педагогическия съвет – Протокол № 3 / 23.09.2021 г.

Национален празник, Официални празници, Дни за провеждане на училищни
празници, спортни мероприятия и др.
ДАТА

ДЕН ОТ
СЕДМИЦАТА

06.09.2021 г.
22.09.2021 г.
01.11.2021 г.
26.11.2021 г.
24.12.2021 г.
25.12.2021 г.
01.01.2022 г.

понеделник
сряда
понеделник
петък
петък
събота
събота

03.03.2022 г.

четвъртък

01.05.2022 г.

петък и
понеделник
неделя

06.05.2022 г.

петък

09.05.2022 г.
18.05.2022 г.
20.05.2022 г.

понеделник
сряда
петък

24.05.2022 г.

вторник

22.04-25.04.2022 г.

23 - 25.05.2022 г.
14.06.2022 г.
16.06.2022 г.
30.10.2021 г. – 01.11.2021 г. вкл.
24.12.2021 г. – 03.01.2022 г. вкл.
01.02.2022 г.
01.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
07.04.2022 г. – 10.04.2022 г. вкл.
02.02.2022 г.
12.05.2022 г.
30.06.2022 г.

23.09.2021 г.

вторник
четвъртък

сряда
четвъртък
сряда

ПРАЗНИК / МЕРОПРИЯТИЕ
Официален/ Ден на съединението на България
Официален / Ден на Независимостта на България
Официален / Ден на народните будители
Патронен празник на училището
Официален / Бъдни вечер
Официален / Коледа
Официален / Нова година
Национален / Ден на Освобождението на България
от османско иго
Велики петък, Великден
Официален / Ден на труда
Официален / Гергьовден, Ден на храбростта на
Българската армия
Ден на Европа
ДЗИ по Български език и литература
Втори ДЗИ и ДИППК
Официален / Ден на славянската писменост и на
българската просвета и култура
Абитуриентски бал
НВО по БЕЛ в края на Х клас
НВО по математика в края на Х клас
Есенна ваканция
Коледна ваканция
Междусрочна ваканция за VІІІ - XIІ клас
Пролетна ваканция за VІІІ - ХІ клас
Пролетна ваканция за XIІ клас
Начало на втория учебен срок
Край на втория учебен срок XIІ клас
Край на втория учебен срок VІІІ - ХІ клас
(18 учебни седмици +2 или 4 седмици за
производствена практика в периода 01.07.2022 г.
31.08.2022 г. за паралелки с професионална
подготовка или с дуална система на обучение)

Изготвил: _________________
(инж. Веска Николова – заместник-директор УД)

