
 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:..................... 

ДИРЕКТОР/СИЛВИЯ ЗАБУНОВА/ 
 

 

 

График на Родителски срещи V –VIIклас на учебна 2022/2023 

година 

Клас септември октомври февруари март - май юни 

 

 

 

 

V 

 

 

1.Запознаване с Правилника за 

дейността на училището и други 
нормативни документи; 

2. Запознаване с Насоки за 

обучение и действия в условията 

на извънредна епидемична 
обстановка в училище . 
3.Запознаване с 

преподавателския екип; 
4.Дневен и пропусквателен 

режим на училището; 

5.Ваканции и неучебни дни; 
6.Безопасният път от училище до 

дома 

1.Указание за 

учебно-
възпитателната 

работа на 

учениците през 

2022/2023 г. 
2. Адаптация към 

изискванията в 

прогимназиален 
етап в училище. 

1.Взаимоотноше-

ния между 
родители, учители 

и ученици.  

2.Права и 

отговорности на 
учениците. 

3.Обсъждане на 

постигнатите 
учебни резултати 

на учениците през 

първи учебен срок 

1.Превенция на агресията 

и БДП. 
2. Работа по развитието 

на класа като екип 

1.Отчитане на 

резултатите в края на 
учебната годината. 

Игрите през лятото – 

забавни и опасни. 



 

 

 

 

VI
 

 

 

1.Запознаване с Правилника за 

дейността на училището и други 
нормативни документи. 

2. Запознаване с Насоки за 

обучение и действия в условията 
на извънредна епидемична 

обстановка в училище. 
3.Запознаване с 

преподавателския екип. 
4.Дневен и пропусквателен 

режим на училището. 

5.Ваканции и неучебни дни. 

6.Безопасният път от училище до 
дома. 

1.Указание за 

учебно-
възпитателната 

работа на 

учениците през 
2022/2023 г.  

2. Засилване 

знанията за здравно 

образование – 
ранното 

забременяване и 

рисковете. 
 

1.Взаимоотноше-

ния между 
родители, учители 

и ученици.  

2.Права и 
отговорности на 

учениците. 

3.Обсъждане на 

постигнатите 
учебни резултати 

на учениците през 

първи учебен срок 

1.Превенция на агресията 

и БДП. 
2. Родителски контрол 

към осигуряване на 

присъствие на 
учениците/децата/ в 

училище и следене от 

родителите за ученически 

пособия подпомагащи 
обучението на учениците. 

1.Отчитане на 

резултатите в края на 
учебната годината. 

Игрите през лятото – 

забавни и опасни. 

VII“a” 

1.Запознаване с Правилника за 

дейността на училището и други 

нормативни документи; 
2. Запознаване с Насоки за 

обучение и действия в условията 

на извънредна епидемична 
обстановка в училище  . 
3.Запознаване с 

преподавателския екип; 
4.Дневен и пропусквателен 

режим на училището; 

5.Ваканции и неучебни дни; 

6.Безопасният път от училище до 
дома 

1.Указание за 

учебно-

възпитателната 
работа на 

учениците през 

2022/2023 г.  
2. Превенция с 

ранните бракове. 

1.Взаимоотношен

ия между 

родители, учители 
и ученици.  

2.Права и 

отговорности на 
учениците. 

1.Превенция на агресията 

и БДП. 

2.Продължаване на 
образованието след VII 

клас. 

 

1.Запознаване с 

възможностите за 

кандидатстване след 7 
клас. 

VII“б“ 

1.Запознаване с Правилника за 

дейността на училището и други 
нормативни документи; 

2. Запознаване с Насоки за 

обучение и действия в условията 

на извънредна епидемична 
обстановка в училище  . 
3.Запознаване с 

преподавателския екип; 
4.Дневен и пропусквателен 

режим на училището; 

5.Ваканции и неучебни дни; 
6.Безопасният път от училище до 

дома 

1.Указание за 

учебно-
възпитателната 

работа на 

учениците през 

2022/2023 г.  
2. Превенция с 

ранните бракове. 

1.Взаимоотношен

ия между 
родители, учители 

и ученици.  

2.Права и 

отговорности на 
учениците. 

1.Превенция на агресията 

и БДП. 
2.Продължаване на 

образованието след VII 

клас. 

 

1.Запознаване с 

възможностите за 
кандидатстване след 7 

клас. 



 


