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Утвърждавам: 

Анета Делчева 

Директор на ОУ „Св. св. Кирил и Методий” 

Заповед № 683/ 14.09.2022г. 

 ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 

В ОУ „СВЕТИ СВЕТИ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА  

 

№ Клас Дата Час Място Тема Отговорник 

 

1. обща и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

класови 

род.срещи 

ПГ-VІІ 

14.09.2022г. 13:30 класна 

стая 

Организация на образователно-възпитателния процес. 

Запознаване с графици, предстоящи дейности,  Правилник за 

дейността на училището, Училищен учебен план, Правилник за 

БУВОТ, Декларация за информирано съгласие, Механизъм за 

противодействие на училищния тормоз 

класни  

ръководители 

  

2. тематична 

родителска 

среща 

25.10.2022г. 

и при 

необходимост 

11:30 

I-IV 

клас 

13:30  

V-VII 

клас   

класна 

стая  

ІІ клас 

Обсъждане на резултатите от тестовете за входно равнище за 

учебната 2022/ 2023г. 

 

директор 

3. класови 

родителски 

срещи 

І-VІІ 

15.11.2022г. 

 

13:30 класни 

стаи 

Среща с представител на РПУ, гр.Чирпан- запознаване на децата 

и родителите с различни рискови фактори, застрашаващи живота 

и здравето на децата.  

КОВИД-19-да бъдем отговорни към себе си и другите-беседа с 

класни  

ръководители 

mailto:oucgora@abv.bg


участието на здравен работник. 

4. класови 

родителски 

срещи 

ПГ-VІІ 

07.02.2023г. 13:30 класни 

стаи 

Отчитане на резултатите от  образователно-възпитателния 

процес през І-я учебен срок 

класни  

ръководители 

5. класова  

родителска 

среща-ПГ 

04.04.2023г. 12:30 

 

класна 

стая 

ПГ 

Запознаване с критериите и графика за подаване на заявления за 

постъпване в І клас 

Директор, 

учител в ПГ 

 

6. класови 

родителски 

срещи 

ІV и VІІ кл. 

25.04.2023г. 16:30 класна 

стая 

ІV и 

VІІ 

клас 

Запознаване с графика за провеждане на НВО в ІV и VІІ клас. класни 

ръководители 

на ІV и VІІ 

7. класова 

родителска 

среща -VІІ 

16.05.2023г. 16:30 класна 

стая 

VІІ 

клас 

Запознаване с държавния план-прием след завършен VІІ  клас за 

учебната 2022/2023г.  

класен 

ръководител на 

VІІ  

8. класови 

родителски 

срещи 

І - VІІ 

20.05.2023г. 16:30 класни 

стаи 

Предложения за ИУЧ за учебната 2023/2024г.  класни 

ръководители 

9. класова 

родителска 

среща 

ІV клас 

09.06.2023г.  13:30 класна 

стая 

ІV 

клас 

Обсъждане на резултатите от НВО в ІV клас. 

Отчитане на резултатите от образователно-възпитателния процес 

през учебната 2022/ 2023г. 

класен 

ръководител на 

ІV клас 

10. класова 

родителска 

среща  

VІІ клас 

28.06.2023г. 16:30 класна 

стая 

VІІ 

клас 

Обсъждане на резултатите от НВО в VІІ клас. 

Отчитане на резултатите от образователно-възпитателния процес 

през учебната 2022/ 2023г. 

класен 

ръководител на 

VІІ клас 

 


