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Приложение към Годишния план  

ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” 
e-mail: ou_kim_parvomaiy@mail.bg; Web: www.oukim-parvomay.com.; 

тел. 0887 317949; 0887 155 138 

4270 град Първомай, улица  „Гимназиална” № 1 

 

 

 
Утвърдил: ……………..                                  Заповед № РД-10-41/26.09.2022 г. 

Директор: Ел. Добрева 

 
   Настоящият план и график са част от Годишния план на училището, приет е на заседание 

на ПС по протокол № 10/08.09.2022 г.  

 

ПЛАН 

ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ И ОБЩЕСТВЕНОСТ 

през учебната 2022-2023 година 
 

1. Изготвяне и утвърждаване на график за провеждане на родителските срещи през 

годината.  

Срок – в началото на учебната година.  

Отг. Директор и класни ръководители 

2. Изготвяне и утвърждаване на График за провеждане на час за срещи и консултации с 

родители и ученици и за водене на училищната документация. Срок – в началото на всеки 

учебен срок.  

Отг. Директор и класни ръководители.  

3. Уведомяване на родителите за графиците по т.2. Публикуване на графиците на сайта на 

училището, вписване в електронния дневник.  

Срок: в началото на всеки учебен срок,  

отг. Директор и класни ръководители. 

4. Вписване на темите от проведените срещи и консултации с родители в дневниците на 

класовете.  

Срок: през учебната година,  

отг.: класните ръководители 

5. Провеждане на родителски срещи в началото на учебната година по класове за 

запознаване: 

- С правилника за дейността на училището относно права и задължения на ученици и 

родители. 

- С учебен план  

- С график за класни и контролни работи (в началото на всеки учебен срок) – за ученици от 

ІІ до VІІ клас    

6. Избор на родителски активи по класове и вписване в дневниците на класовете.  

Срок в началото на учебната година.  

Срок: класни ръководители. 

7. Поканване на родители при провеждане на тържества за съдействие при организиране и 

присъствие при провеждане.  

Срок: през учебната година.  

Отг.: класните ръководители и ръководители на групи в ЦОУД. 
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8. Информиране на родители и цялата общественост за дейностите в училището чрез 

публикуване на сайта на училището и във фейсбук, както и по други възможни начини.  

Срок: през учебната година.  

Отг.: ЗДУ и директор 

9. Обновяване на състава на Обществения съвет към училището.  

Срок: 01.12.2022 г.  

Отг.: директорът 

10. Уведомяване на членовете на Обществения съвет и поканване да присъстват на 

заседанията на Педагогическия съвет при обсъждането на програмите и при обсъждане на 

избора на ученически униформи, стратегия за развитие на училището, правилник за 

дейността на училището, училищния учебен план, годишния план за дейността на 

училището, мерки за повишаване качеството на образованието, програма за превенция на 

ранното напускане на училище, програма за предоставяне на равни възможности и за 

приобщаване на децата и учениците от уязвими групи, избор на учебници и учебни 

помагала, приемане на Етичен кодекс, училищен план-прием.  

Срок: около 10 дни преди заседание.  

Отг.: психолог Ив. Найденова 

11. Общественият съвет: 

1. одобрява стратегията за развитие на  училището; 

2. предлага политики и мерки за подобряване качеството на образователния процес; 

3. дава становище за разпределението на бюджета; 

4. съгласува предложението на директора за разпределение на средствата от преходния 

остатък; 

5. съгласува училищния учебен план; 

6. участва с представители в комисиите за атестиране на директорите; 

7. съгласува избора от учителите в училището по чл. 164, ал. 2 на учебниците и учебните 

комплекти; 

8. сигнализира компетентните органи, когато при осъществяване на дейността си 

констатира нарушения на нормативните актове; 

9. дава становище по училищния план-прием; 

10. участва в създаването и приемането на етичен кодекс. 

12. Родителски срещи: 

12.1. Всяка родителска среща се провежда по предварително обявен дневен ред, 

публикуван на едно от следните места: таблото в училище, на сайта на училището или друга 

социална мрежа.  

12.2. Класният ръководител е отговорен за информиране на родителите на учениците за 

провеждането на родителската среща и подробности около нея. По време на срещата 

задължително попълва Протокол от срещата, в който описва взетите решения и 

обсъжданите въпроси. Задължително изисква подпис от присъствалите родители.  

12.3. Промени в графика могат да бъдат извършвани само по обективни причини, 

съгласувано с директора на училището и по реда на неговото утвърждаване. В случай на 

невъзможност за провеждане на срещата или други обективни причини класните 

ръководители уведомяват директора/заместник-директора и уточняват друго време за 

провеждане на срещата, за което своевременно уведомяват учениците и родителите. 

12.4. Участието на всички учители по време на провеждането на родителските срещи е 

задължително. 

12.5. Графикът и темите на родителските срещи подлежи на допълване и актуализация 

през учебната година при необходимост.        

12.6. Извънредни родителски срещи:  
1. Провеждат се по преценка на ръководството на училището, при конкретен случай, по 

инициатива на класен ръководител или изразено желание на  ученик / родител. 

2. Редът и начинът на провеждането им се определя от класния ръководител, 

съгласувано с ръководството на училището. 
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ПРИМЕРЕН ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ ПРЕЗ 

УЧЕБНАТА 2022-2023 ГОДИНА. (Тук са посочени най-важните теми. Класните 

ръководители може да добавят и други родителски срещи) 

клас дата тема 

ПГ ..09.2022 г. Запознаване с Правилника за дейността. Избор на родителски 

съвет. 

I ..09.2022 г. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Учебен 

план за първи клас. Провеждане на инструктаж с родителите. 

Избор на родителски съвет. Превенция на агресията и БДП.  

Запознаване с противоепидемичните мерки. 

 ….10.2022 г. Защо трябва да ходя на училище? „Моят най-безопасен път от 

дома до училището и обратно“. Избор на ученически съвет. 

Избор на родители за Обществен съвет. 

 ….11.2022 г. Обща родителска среща. Резултати от анкетата за нивото на 

тормоз. Бюджет и изпълнение на бюджета. 

 ….12.2022 г. Беседа „Трудните деца“. Организация за Коледа. Текущи 

въпроси. 

 …. 02.2023 г. Запознаване с резултатите от учебно-възпитателния процес през 

първи учебен срок. Взаимоотношения между родители, ученици 

и учители.  

 …03.2023 г. Тържество за буквите. Запознаване с резултати от учебно-

възпитателния процес. Отчитане на участия в състезания. 

 …. 05.2023 г. Запознаване с резултати от учебно-възпитателния процес в края 

на учебните занятия.  

Заявления и декларации ИУЧ, ЦОУД и УЧСД във връзка със 

следващата учебна година.  

Насилието и агресията между учениците.  

Игрите през лятната ваканция – забавни и опасни. 

   

II ..09.2022 г. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Учебен 

план за първи клас. Провеждане на инструктаж с родителите. 

Избор на родителски съвет. Превенция на агресията и БДП.  

Запознаване с противоепидемичните мерки. 

 ….10.2022 г. Защо трябва да ходя на училище? „Моят най-безопасен път от 

дома до училището и обратно“. Избор на ученически съвет. 

Избор на родители за Обществен съвет. 

 ….11.2022 г. Обща родителска среща. Резултати от анкетата за нивото на 

тормоз. Бюджет и изпълнение на бюджета. 

 ….12.2022 г. Беседа „Трудните деца“. Организация за Коледа. Текущи 

въпроси. 

 …. 02.2023 г. Запознаване с резултатите от учебно-възпитателния процес през 

първи учебен срок. Взаимоотношения между родители, ученици 

и учители.  

 ….05.2023 г. 1. Успех, текущи оценки, застрашени от поправителни изпити 

2. Безпричинни отсъствия и дисциплина в час 

3. Среща – разговор с преподаватели 

4. Насилието и агресията между учениците 

5. Заявления ИУЧ, ЦОУД и УЧСД за следващата учебна година 

6. Други организационни въпроси 

III ..09.2022 г. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Учебен 

план за първи клас. Провеждане на инструктаж с родителите. 

Избор на родителски съвет. „Моят най-безопасен път от дома до 
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училището и обратно“. Превенция на агресията.  Запознаване с 

противоепидемичните мерки. 

 ….10.2022 г. Защо трябва да ходя на училище? Безопасният път от дома до 

училище. Избор на ученически съвет. Избор на родители за 

Обществен съвет. 

 ….11.2022 г. Обща родителска среща. Резултати от анкетата за нивото на 

тормоз. Бюджет и изпълнение на бюджета. 

 ….12.2022 г. Беседа „Трудните деца“. Организация за Коледа. Текущи 

въпроси. 

 …. 02.2023 г. Запознаване с резултатите от учебно-възпитателния процес през 

първи учебен срок. Взаимоотношения между родители, ученици 

и учители.  

 ….05.2023 г. 1. Успех, текущи оценки, застрашени от поправителни изпити 

2. Безпричинни отсъствия и дисциплина в час 

3. Среща – разговор с преподаватели 

4. Насилието и агресията между учениците 

5. Заявления ИУЧ, ЦОУД и УЧСД за следващата учебна година 

6. Други организационни въпроси 

IV ..09.2022 г. Запознаване с Правилника за дейността на училището, Учебен 

план за първи клас. Провеждане на инструктаж с родителите. 

Избор на родителски съвет. Превенция на агресията и БДП.  

Запознаване с противоепидемичните мерки. 

 ….10.2022 г. Частично запознаване с материала за четвърти клас и 

регламента за НВО. Избор на ученически съвет. Избор на 

родители за Обществен съвет. 

 ….11.2022 г. Обща родителска среща. Резултати от анкетата за нивото на 

тормоз. Бюджет и изпълнение на бюджета. 

 ….12.2022 г. Беседа „Как да не загубим детето си във виртуалния свят“. 

Организация за Коледа. Текущи въпроси. 

 …. 02.2023 г. Запознаване с резултатите от учебно-възпитателния процес през 

първи учебен срок. Взаимоотношения между родители, ученици 

и учители.  

 ….05.2023 г. 1. Успех, текущи оценки, застрашени от поправителни изпити 

2. Безпричинни отсъствия и дисциплина в час 

3. Среща – разговор с преподаватели 

4. Насилието и агресията между учениците 

5. Заявления ИУЧ, ЦОУД и УЧСД за следващата учебна година 

6. Дейности и насоки във връзка с провеждането на НВО  

7. Други организационни въпроси 

V ….09.2022 г.  1. Запознаване с преподаватели, изискванията и условията за 

обучение в V клас 

2. Запознаване с учебния план за V клас. 

3. Запознаване с промени в ПДУ относно права и задължения  

на ученици и родители. 

4. Запознаване с графика за срещи и консултации с класния 

ръководител за първи срок на учебната година 

5. Запознаване с графика за консултации с учители за първи 

срок 

6. Запознаване с графика за   класни и контролни 

работи за първи срок. 

 ….10.2022 г.  1. Избор на ученически съвет.  

2. Избор на родители за Обществен съвет. 
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3. Обсъждане резултатите от входни нива  

4. Успех, дисциплина и отсъствия на учениците 

5. Други организационни въпроси 

 ….11.2022 г. Обща родителска среща. Резултати от анкетата за нивото на 

тормоз. Бюджет и изпълнение на бюджета. 

 ….12.2022 г. Беседа „Как да не загубим детето си във виртуалния свят? Как 

да предпазим детето си от наркотиците?“.  

Организация за Коледа.  

Текущи въпроси. 

 ...02.2023 г. 1. Отчитане на резултатите от успеха на учениците от I учебен 

срок. Успех, дисциплина и отсъствия на учениците. 

2. Насоки за подобряване работата през II учебен срок  

3. Други организационни въпроси 

 ….05.2023 г. 1. Успех, текущи оценки, застрашени от поправителни изпити 

2. Безпричинни отсъствия и дисциплина в час 

3. Среща – разговор с преподаватели 

4. Насилието и агресията между учениците 

5. Заявления ИУЧ, ЦОУД и УЧСД за следващата учебна година 

6. Други организационни въпроси 

VI ….09.2022 г.  1. Запознаване с преподаватели, изискванията и условията за 

обучение в VI клас 

 2. Запознаване с учебния план за VI клас. 

3. Запознаване с промени в ПДУ относно права и задължения  

на ученици и родители. 

4. Запознаване с графика за срещи и консултации с класния 

ръководител за първи срок на учебната година 

5. Запознаване с графика за консултации с учители за първи 

срок 

6. Запознаване с графика за   класни и контролни 

работи за първи срок. 

 ….11.2022 г. Обща родителска среща. Резултати от анкетата за нивото на 

тормоз. Бюджет и изпълнение на бюджета. 

 ….12.2022 г. Беседа „Как да не загубим детето си във виртуалния свят? Как 

да предпазим детето си от наркотиците?“.  

Организация за Коледа.  

Текущи въпроси. 

 ...02.2023 г. 1. Отчитане на резултатите от успеха на учениците от I учебен 

срок. Успех, дисциплина и отсъствия на учениците. 

2. Насоки за подобряване работата през II учебен срок  

3. Други организационни въпроси 

 ….05.2023 г. 1. Успех, текущи оценки, застрашени от поправителни изпити 

2. Безпричинни отсъствия и дисциплина в час 

3. Среща – разговор с преподаватели 

4. Насилието и агресията между учениците 

5. Заявления ИУЧ, ЦОУД и УЧСД за следващата учебна година 

6. Други организационни въпроси 

   

VII ….09.2022 г.  1. Запознаване с преподаватели, изискванията и условията за 

обучение в VIIклас 

 2. Запознаване с учебния план за VII клас. 

3. Запознаване с промени в ПДУ относно права и задължения  

на ученици и родители. 
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4. Запознаване с графика за срещи и консултации с класния 

ръководител за първи срок на учебната година 

5. Запознаване с графика за консултации с учители за първи 

срок 

6. Запознаване с графика за   класни и контролни 

работи за първи срок. 

 ….11.2022 г. Обща родителска среща. Резултати от анкетата за нивото на 

тормоз. Бюджет и изпълнение на бюджета. 

 ….12.2022 г. Беседа „Как да не загубим детето си във виртуалния свят? Как 

да предпазим детето си от наркотиците?“.  

Организация за Коледа.  

Текущи въпроси. 

 ...02.2023 г. 1. Отчитане на резултатите от успеха на учениците от I учебен 

срок. Успех, дисциплина и отсъствия на учениците. 

2. Насоки за подобряване работата през II учебен срок  

3. Професии за избор 

4. Други организационни въпроси 

 ….05.2023 г. 1. Успех, текущи оценки, застрашени от поправителни изпити 

2. Безпричинни отсъствия и дисциплина в час 

3. Среща – разговор с преподаватели 

4. Насилието и агресията между учениците 

5. Заявления ИУЧ, ЦОУД и УЧСД за следващата учебна година 

6. Дейности и насоки във връзка с провеждането на НВО  

7. Други организационни въпроси 

 ...06.2022 г. 1. Успех, текущи оценки, застрашени от поправителни изпити 

2. Запознаване с училища и възможности за кандидатстване 

след седми клас. 

6. Други организационни въпроси 

 

 
    Графикът на родителските срещи да се публикува на сайта на училището, да се постави 

на информационното табло и да се сведе до знанието на класните ръководители.     

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на  Николай Николов – зам. директор УД. 

 

 
ЕЛЕНА ДОБРЕВА: ……………………… 

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

Гр. Първомай, община Първомай 
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