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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ  

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 ГОДИНА 

В СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – СТАРА ЗАГОРА 

 

Настоящият график е утвърден със заповед на директора № 11324/01.09.2020 г.  

С цел спазване на противоепидемичните мерки във връзка с КОВИД 19 повечето от 

родителските срещи ще бъдат проведени онлайн.    

Месец Клас Дневен ред 

 

1 - 4.09.2020 г. 

 

 
I , II 

Запознаване с ПДУ, училищен учебен план, Етичен кодекс на 
общността, Правилник за осигуряване на безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд, права и задължения на ученици и 
родители, заповеди на министъра за график на учебното време,  
ваканции, Инструктаж на родителите за обучение в обстановка 
на Ковид 19 и др. 

 

8 - 11.2020 г. 

 

III, IV, 

V, VI, 

VII, VIII 

IX - XII 

Запознаване с ПДУ, училищен учебен план, етичен кодекс на 
общността, правилник за осигуряване на безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд, права и задължения на ученици и 
родители, заповеди на министъра за график на учебното време, 
ваканции,  Инструктаж на родителите за обучение в обстановка 
на Ковид 19 и др. 

месец октомври 
I , II , 
III, IV 

Aнaлиз нa резултатите от учебно – възпитателната работа, 
организационни въпроси 

месец  
ноември 2020 г. 

 

 

 
 

V, VI, VII 
Родителска среща - консултация 

месец  
декември 2020 г. 

VIII - XII Родителска среща - консултация 

месец февруари 
2021 г. 

II ,III, IV, 
I , VIII - 

XII 

Aнaлиз нa резултатите от учебно – възпитателната работа през 
първия учебен срок . Пpeдcтoящи зaдaчи зa paбoтa пpeз втopия  
yчeбeн cpoĸ. Среща - консултация 

месец март  
2021 г. 

V, 
VI, VII 

 

Aнaлиз нa резултатите от учебно – възпитателната работа през 
първия учебен срок . Пpeдcтoящи зaдaчи зa paбoтa пpeз втopия  
yчeбeн cpoĸ. Среща - консултация 

месец май 
2021 г. 

VII 
Запознаване с държавен план-прием и нормативните 
документи, свързани с него, начин на провеждане на НВО 

месец май 
2021 г. 

I , II , 
III, IV 

Aнaлиз нa резултатите от учебно – възпитателната работа през 
учебната година. Подаване на заявления за: РП, чужд език, 
ГЦОУД,. Организационни въпроси. Запознаване на родителите 
на учениците от IV клас с начина на провеждане на НВО. 

месец май 
2021 г. 

 

X ,  XII 

Организационни въпроси. Запознаване на родителите на 
учениците от  Х клас за провеждане на НВО – дигитални 
компетентности и за XII клас с начина на провеждане на ДЗИ. 

http://www.pgtki.org/%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d1%81%d1%80/

