
 

Добре дошли в 5. клас! 

Полезна информация  

I. Ваканции и неучебни дни за учебната 2022/2023 година. 

Начало и край на ваканциите с изключение на лятната:  

– 29.10.2022 г. – 01.11.2022 г. вкл.   есенна 

– 24.12.2022 г. – 02.01.2023 г. вкл.   коледна 

– 01.02.2023 г. – 05.02.2023 г. вкл.   междусрочна 

– 08.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.   пролетна за І – ХІ клас 

– 12.04.2023 г. – 17.04.2023 г. вкл.   пролетна за XII клас 

Неучебни дни 

– 19.05.2023 г. държавен зрелостен изпит по български език и литература 

– 23.05.2023 г. втори държавен зрелостен изпит и държавен изпит за придобиване на 

професионална квалификация 

– 25.05.2023 г. неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности 

– 13.06.2023 г. изпит по български език и литература от националното външно оценяване 

в края на VII и на Х клас 

– 16.06.2023 г. изпит по математика от националното външно оценяване в края на VII и 

на Х клас 

Начало на втория учебен срок – 06.02.2023 г. I – ХIІ клас 

Край на втория учебен срок – 15.06.2023 г. IV – VІ клас (16 учебни седмици) 

 

II. Необходими пособия: 

• БЕЛ:  

–    тетрадка 80 л., голям формат, широки редове; 

–    тетрадка по правопис – 80 л., малък формат, широки редове;  

– Работни листове по български език, изд. „БГ Учебник“; 

– Работни листове по литература, изд. „БГ Учебник“; 

• Математика – книга за ученика на изд. ,,Архимед“; 1 тетрадка 100л. голям формат; 

тетрадка за домашна работа 60/80л.; линия, триъгълник, пергел;   

• Информационни технологии – 1 тетрадка 20/40л., малък формат. 

• История – 1 тетрадка 80 л. малък формат, учебна тетрадка изд. Просвета плюс (авт. Ек. 

Михайлова); исторически атлас на изд. Просвета (авт. Мария Босева). 

• География и икономика – 1 тетрадка 60 л., малък формат; атлас за 5 клас на изд. 

DataMap; учебна тетрадка по география и икономика, изд. „Булвест 2000“; 

• Човекът и природата – 1 тетрадка 60 л., малък формат; учебна тетрадка на изд. 

„Педагог 6“; 

• Музика – нотна тетрадка, тетрадка 80 л. малък формат, 2 бр. моливи и гума; 

• Изобразително изкуство – блок за рисуване А4 с бели листа, боички, цветни моливи, 

молив НВ, молив 2В, акварелни бои, темперни бои, още един блок А3, комплект плоски 

и комплект обли четки, акрилен крафт филц, хлебна гума, пластилин, съхнеща глина;  

  

  

НАЦИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ЗА ДРЕВНИ ЕЗИЦИ И КУЛТУРИ 

„СВЕТИ КОНСТАНТИН КИРИЛ ФИЛОСОФ” 

 



• Технологии и предприемачество – 1 тетрадка 40л., малък формат; учебна тетрадка на 

изд. „Просвета“ (Л. Витанов), чертожни материали, скицник, филц за декорация;  

• ФВС – спортен екип, тениска с къс ръкав, гуменки. 

• Антична култура – 1 тетрадка 80л., малък формат. 

• Западни езици: – 1 тетрадка 60л., малък формат; 1 тетрадка 60л., малък формат, 

тетрадка-речник; 

• Латински език – 1 тетрадка 60л., голям формат; тетрадка-речник. 

 

III. Училищна документация. 

• До 30 септември – събрани в класовете декларации за спазване на Правилника на 

училището, етичния кодекс и за запазване на училищното имущество.  

• До 30 септември – Трябва да бъде донесен в училище талонът за здравословното и 

имунизационното състояние на ученика към датата на започване на учебната година, т. 

нар. картон или лична здравна профилактична карта.  


