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УТВЪРЖДАВАМ
ДИРЕКТОР:
Антоанета Николова

ГРАФИК ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
I. Основни задължения и задачи на класния ръководител по отношение на родителите:
• Вдъхване на увереност, че обучението и възпитанието ще имат успех.
• Поддръжка при неуспех и привличане внимание към положителните страни на учениковата личност.
• Важно е родителите да видят позитивното отношение на учителя и класния ръководител към детето и да се
уверят, че педагогът действа именно в негов интерес.
• Запознаване на родителите с възможността за повишаване интереса на учениците към училище чрез
редовно посещаване на занятията.

ІІ. Основни педагогически цели:
1. Създаване на модел за партньорство в триадата класен ръководител – родители – ученици.
2. Промяна в нагласите на родителите към училището.
3. Постигане на реална положителна промяна в нивата на комуникация между членовете на училищната
общност /класен ръководител – ученик – родител/.
4. Осъществяване на екипна работа между класни ръководители, преподаватели, педагогически психолог,
ръководство на училището, училищно настоятелство.

Клас

I

Тема на родителската среща

Време за
провеждане на
родителската среща

1. Запознаване на родителите с Правилник за вътрешния ред.
Избор на родителски актив. Други.

м. Септември

2. Отчитане на резултатите от входното ниво, отсъствия. Други

м. Ноември

3. Отчитане на резултатите от първия учебен срок. Отсъствия.
Други.

м. Февруари

4. Празник на буквите – разговор, подготовка. Отсъствия. Други

м. Март

Забележка

Клас

II

Тема на родителската среща

Време за
провеждане на
родителската среща

1. Запознаване на родителите с: организацията на работата на
училището през учебната година и формите за извънкласна
дейност, Актуализираният правилник за дейността на
училището, График приемно време на учители и директора
на училището, актуализиране състава на училищното
настоятелство, класен родителски съвет, организация на
работата по отделните учебни предмети и запознаване на
родителите с изискванията за постигане на определено
образователно ниво и др.

м. Септември

2. Обсъждане на текущи резултати на учениците през първия
учебен срок ,дисциплината на учениците в училище

м. Декември

3. Обсъждане на резултатите от ОВП през първия срок,
запознаване с промените в седмичното разпределение на
часовете и отсъствията по уважителни и неуважителни
причини.

м. Февруари

4. Обсъждане на текущите резултати на учениците през втория
учебен срок,обсъждане на работата на учениците в извънкласни
и извънучилищни форми и набелязване на форми за работа през
следващата учебна година.

м. Април

Забележка

Клас

III

Тема на родителската среща

Време за
провеждане на
родителската среща

1. Запознаване на родителите с: организацията на работата на
училището през учебната година и формите за извънкласна
дейност. Актуализираният правилник за дейността на
училището. Избор на родителски актив. Други

м. Септември

2. Обсъждане на текущи резултати на учениците през първия
учебен срок, дисциплината на учениците в училище. Други

м. Декември

3. Обсъждане на резултатите от ОВП през I срок. Запознаване на
родителите с промените в седмичното разпределение на
часовете и обсъждане отсъствията по уважителни и
неуважителни причини.

м. Февруари

4. Обсъждане на текущите резултати на учениците през втория
учебен срок, обсъждане на работата на учениците в извънкласни
и извънучилищни форми и набелязване на форми за работа през
следващата учебна година.

м. Април

Забележка

Клас

Тема на родителската среща

Време за
провеждане на
родителската среща

1. Указания за новата учебна година. Запознаване с годишния
план, седмичното разписание и Правилника за вътрешния ред в
училище. Избор на родителски актив.

м. Септември

2. Информационна родителска среща относно проблемите в
езииковото развитие на учениците.

м. Октомври

IV
3. Организационни въпроси. Решаване проблеми на класа.

м. Ноември

4. Отчитане на резултатите от ОВП през първия учебен срок.

м. Февруари

5. Организация и провеждане на НВО в IV клас. Успех и
дисциплина на учениците. Организационни въпроси.
6. Родителска среща с родителите на бъдещите първокласници.

м. Април

м. Май

Забележка

Клас

V

Тема на родителската среща

Време за
провеждане на
родителската среща

1. Указания за новата учебна година. Запознаване с Правилника
за вътрешния ред. Избор на родителски актив. Запознаване с
графика за контролни и класни работи през първия учебен срок.
Други

м. Септември

2. Обсъждане на текущите резултати на учениците през първия
учебен срок. Обсъждане на дисциплината и отсъствията на
учениците. Други

м. Декември

3. Отчитане на резултатите от ОВП през първия учебен срок.
Запознаване с графика за контролни и класни работи през втория
учебен срок. Други

м. Февруари

4. Обсъждане на текущите резултати на учениците през втория
учебен срок. Обсъждане на дисциплината и отсъствията на
учениците. Други

м. Май

Забележка

Клас

VI

Тема на родителската среща

Време за
провеждане на
родителската среща

1. Указания за новата учебна година. Запознаване с Правилника
за вътрешния ред. Избор на родителски актив. Запознаване с
графика за контролни и класни работи през първия учебен срок.
Други

м. Септември

2. Обсъждане на текущите резултати на учениците през първия
учебен срок. Обсъждане на дисциплината и отсъствията на
учениците. Други

м. Декември

3. Отчитане на резултатите от ОВП през първия учебен срок.
Запознаване с графика за контролни и класни работи през втория
учебен срок. Други

м. Февруари

4. Обсъждане на текущите резултати на учениците през втория
учебен срок. Обсъждане на дисциплината и отсъствията на
учениците. Други

м. Май

Забележка

Клас

VII

Тема на родителската среща

Време за
провеждане на
родителската среща

1. Указания за новата учебна година. Запознаване с Правилника
за вътрешния ред. Избор на родителски актив. Запознаване с
графика за контролни и класни работи през първия учебен срок.
Други

м. Септември

2. Обсъждане на текущите резултати на учениците през първия
учебен срок. Обсъждане на дисциплината и отсъствията на
учениците. Други

м. Декември

3. Отчитане на резултатите от ОВП през първия учебен срок.
Запознаване с графика за контролни и класни работи през втория
учебен срок. Други

м. Февруари

4. Обсъждане на текущите резултати на учениците през втория
учебен срок. Обсъждане на дисциплината и отсъствията на
учениците. Други
5. Обсъждане на организацията и провеждането на НВО по БЕЛ
и математика в VII клас – запознаване с изискванията за
провеждане на съответното външно оценяване и неговия формат.
Запознаване с графика на дейностите по приемане на ученици в
държавни и общински училища.

Забележка

м. Май

м. Юни

При нужда класният ръководител или преподаватели могат да организират извънредни родителски срещи.

