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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА "Д- Р ИВАН БОГОРОВ"
Варна 9027, ж. к " Младост " — 2; ул . Иван Церов ; тел./факс : 052/747-830,

052/504-940; e-mai1: p ~ i boeorov(a~ abv.be; http://pgi-varna.com/
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На основание чл . 259, ал .1 от ЗПУО , чл .37, ал .5 от Наредба N10/01.09.201 бг . за организация

на дейностите в училищното образование , чл .31, ал .1, т.3 от Наредба N1 5/22.07.201 9 г. за статута и
професионалното развитие на учителите , директорите и другите педагогически специалисти , чл .7,
ал .3 от Правилника за дейностга на училището

УТВЪРЖДАВАМ

График за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение
през учебната 2019/2020 година, редовна сесия от 18.11.2019 г. до 31.01.2020 г.

Със заповедта да бъдат запознати учениците в самостоятелна форма на обучение ,
преподавателите по съответните учебни предмети и М . Вачкова — ЗДУД.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на М . Вачкова — ЗДУД.
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Професионална гимназия по икономика „Д-р Иван Богоров" — Bapna
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ГРАФИК

за провеждане на изпитите в самостоятелна форма на обучение
през учебната 2019/2020 година

редовна сесия от 18.11.2019 г. до 31.01.2020 г.

ДАТА

УЧЕБЕН ПРЕДМЕТ

18.11.2019

ЗИП 3астраховане
ЗИП Икономика на предприятието
3ИП Мениджмънт на предприятието
УГ1 Интернет и УЕБ технологии

21.11.2019

Счетоводство
УП Компютьрна графика и презентация
УП Подготовка за мениджърски прсект

25.11.2019

УП Счетоводство
УП База от данни
УП Застраховане н социа,i но оси ryряване

28.11.2019

Право

УП Работа в учебно предприятие

02.12.2019

Свят и личност
Бизнес комуникации

05.12.2019

Философия

•

Документационна дейност и работа с офис-техника
УП Информационни системм в застраховането и
социалното осигуряване
9.12.2019

История и цивилизация
Делова кореспонценция
Международни финанси

12.12.2019

УП Бизнес комуникации
Организация и техника на тьрговските плащания
УП Финанси
Мениджмънт на човешките ресурси и фирмена
култура

16.12.2019

Управление на застраховането
Мениджмънт на предприятието
Електронна тьрговия

19.12.2019

Физическо възпитание и спорт
Управление на социалното осигуряване
Мениджмънт

06.01.2020

Предприемачество
Предприемачество и дребен бизнес
Делова кореспонденци
ЗЙП Програмиране

09.01.2020

Статистика
Финанси
Застрахователно и оси ryрително счетоводство

13.01.2020

УП Делова кореспонденция
Маркетинг

УП Застра.чователно и осигурително счетоводство
16.01.2020

Математика

20.01.2020

Английски език
Чужд език по професията

23.01.2020

Български език и литература

27.01.2020

3ИП Български език и литература

31.01.2020 І Производствена практика

Забележка : Часът, мястото и организацията на провеждане на изпитите се определят със заповед
на директора.

