НПТГ "Шандор Петьофи", град Разград, учебната 2020/2021 година

Седмично разписание на учебните часове на 12 а /сп/ клас
Часове

1

2

3

4

5

6

7

Понеделник

Четвъртък
Петък
Производствена
практика - ЗПП
Програмиране на
УП по компютърна
/практ/ УП по
асемблерни езици - Математика - ЗП
графика и дизайн Свят и личност - ЗП
програмиране на
ЗПП
ЗИПП /УчПр
асемблерни езици ЗПП /УчПр
Производствена
практика - ЗПП
Програмиране на
УП по компютърна
Български език и
/практ/ УП по
Български език и
асемблерни езици графика и дизайн литература - ЗИП
програмиране на
литература - ЗП
ЗПП
ЗИПП /УчПр
асемблерни езици ЗПП /УчПр
УП по програмиране
Физическо
Вградени
на асемблерни езици Чужд език по
Математика - ЗП
възпитание и спорт - управляващи системи ЗПП /УчПр/ УП по
професията - ЗПП
ЗП
- ЗПП
периферни устройства
- ЗПП /УчПр
УП по програмиране
Вградени
на асемблерни езици Български език и
Компютърна графика
Свят и личност - ЗП
управляващи системи ЗПП /УчПр/ УП по
литература - ЗП
и дизайн - ЗПП
- ЗПП
периферни устройства
- ЗПП /УчПр
УП по периферни
УП по вградени
устройства - ЗПП
управляващи системи
Български език и
Интернет
/УчПр/ УП по
Компютърна графика
- ЗПП /УчПр/
литература - ЗП
програмиране - ЗПП вградени
и дизайн - ЗПП
Производствена
управляващи системи
практика - ЗПП /практ
- ЗПП /УчПр
УП по периферни
УП по вградени
устройства - ЗПП
управляващи системи
Физическо
Чужд език по
Интернет
/УчПр/ УП по
- ЗПП /УчПр/
възпитание и спорт професията - ЗПП програмиране - ЗПП вградени
Производствена
ЗП
управляващи системи
практика - ЗПП /практ
- ЗПП /УчПр
Чужд език по
Български език и
Интернет
Час на класа - ...
професията - ЗПП
литература - ЗИП
програмиране - ЗПП
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