
 

                                           Утвърждавам 

                                        Директор: /Силвия Забунова/ 
 

 

Родителски срещи I –IV клас 

2021г. - 2022г. 

Клас септември октомври декември февруари април - май юни 

 

 

I 

Запознаване с правилника 

на училището и провеждане 

на инструктаж с 

родителите. Превенция на 

агресията и БДП. 

Запознаване с   Насоки за 

обучение и действия в 

условията на извънредна 

епидемична обстановка в 

училище    

 

Указание за 

учебно-

възпитателната 

работа на 

учениците през 

2021/2022 г.  

Беседа „Аз съм 

вече ученик. 

Безопасният 

път от училище 

до дома.“ 

Избор на 

родители за 

обществен 

съвет. 

Беседа „Трудните 

деца”. Организация 

за Коледа. Текущи 

въпроси. 

Взаимоотношения 

между родители, 

учители и 

ученици.Оказване 

помощ на родителите 

при усвояване на 

учебния материал от 

учениците вкъщи. 

Вече сме грамотни! 

За игрите през 

лятната ваканция – 

забавни и опасни. 

 



 

 

II 

Запознаване с правилника 

на училището и провеждане 

на инструктаж с 

родителите. Превенция на 

агресията и БДП. 

Запознаване с   Насоки за 

обучение и действия в 

условията на извънредна 

епидемична обстановка в 

училище    

 

Указание за 

учебно-

възпитателната 

работа на 

учениците през 

2021/2022 г. 

Запознаване 

частично с 

материала за 2 

клас. 

Беседа „Защо 

трябва да ходя 

на училище?” 

Беседа „Трудните 

деца”. Организация 

за Коледа. Текущи 

въпроси. 

Взаимоотношения 

между родители, 

учители и 

ученици.Оказване 

помощ на родителите 

при усвояване на 

учебния материал от 

учениците вкъщи. 

Отчитане на 

резултатите в края 

на учебната 

годината. Как да 

премине добре 

лятната ваканция на 

учениците? 

 

 

 

III 

Запознаване с правилника 

на училището и провеждане 

на инструктаж с 

родителите. Превенция на 

агресията и БДП. 

Запознаване с   Насоки за 

обучение и действия в 

условията на извънредна 

епидемична обстановка в 

училище    

 

Указание за 

учебно-

възпитателната 

работа на 

учениците през 

2021/2022 г. 

Запознаване 

частично с 

материала за 3 

клас. 

Беседа „Защо 

трябва да ходя 

на училище?” 

Беседа „Трудните 

деца”. Организация 

за Коледа. Текущи 

въпроси. 

Взаимоотношения 

между родители, 

учители и 

ученици.Оказване 

помощ на родителите 

при усвояване на 

учебния материал от 

учениците вкъщи. 

Отчитане на 

резултатите в края 

на учебната 

годината. Как да 

премине добре 

лятната ваканция на 

учениците? 

 



 

 

 

 

IV 

 

Запознаване с правилника 

на училището и провеждане 

на инструктаж с 

родителите. Превенция на 

агресията и БДП. 

Запознаване с   Насоки за 

обучение и действия в 

условията на извънредна 

епидемична обстановка в 

училище    

 

Указание за 

учебно-

възпитателната 

работа на 

учениците през 

2021/2022 г. 

Запознаване 

частично с 

материала за 4 

клас и 

регламента  на 

провеждане на 

НВО.  

Беседа „Трудните 

деца” 

Организация за 

Коледа. Текущи 

въпроси. 

Взаимоотношения 

между родители, 

учители и ученици. 

Права и отговорности 

на учениците. 

 Отчитане на 

резултатите в края на 

учебната годината. 

Игрите през лятото – 

забавни и опасни.  

 


