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ГРАФИК 

за провеждане на родителски срещи 

през учебната 2020/2021 година 

1. За началото на учебната година 

 

1.1. За VIII, X и XII клас – 16.09.2020 г. от 18:30 часа  

 

 Дневен ред:  

− Запознаване с извадка от Правилника за дейността на училището и други нормативни  

документи  

− Учебна литература на сайта на гимназията  

− Избор на родителски актив 

− Дневен и пропускателен режим на училището  

− Училищен учебен план (VIII, ІХ, Х и ХІ клас)  

− Ваканции и неучебни дни  

− Декларация за информирано съгласие (ІХ - XII клас)-лични данни  

− Декларация COVID 19 / Противоепидемични мерки 

− Етичен кодекс 

− Разни 

 

1.2. За IX и XI клас – 17.09.2020 г. от 18.30 часа 

 

 Дневен ред: 

− Запознаване с извадка от Правилника за дейността на училището и други нормативни 

документи  

− Учебна литература на сайта на гимназията  

− Избор на родителски актив 

− Дневен и пропускателен режим на училището  

− Училищен учебен план (VIII, ІХ, Х и ХІ клас)  

− Ваканции и неучебни дни  

− Декларация за информирано съгласие (ІХ - XII клас)-лични данни  

− Декларация COVID 19 / Противоепидемични мерки 

− Етичен кодекс 

− Разни 

 

2. За анализ на резултатите от първи срок на учебната 2020/2021 г. 

 

http://pgtbs.com/


2.1. За VIII –XII клас – 15.02 -  19.02. 2020 г. от 18.30 часа 

− Отчет за работата през първия учебен срок 

− Насоки за подобряване на резултатите през втория учебен срок 

− Дейности и насоки във връзка с НВО в X клас 

− Дисциплина на учениците 

− Разни 

 

3. За подготовка на зрелостниците и заявяване на учебни предмети за сесия май-юни на ДЗИ 

през учебната 2020/2021 г.  

 

3.1.Само за XII клас – 08.03. -12.03.2020 г. от 18.30 часа 

 

− Дейности и насоки във връзка с предстоящите ДЗИ и ДИ за придобиване степен на   

професионална квалификация 

4. За анализ на резултатите от втори срок на учебната 2020/2021 г. 

4.1.За VIII –XI клас – 31.05. – 03.06. 2020 г.от 18.30 часа 

− Отчет за резултатите от образователно-възпитателния процес през учебната 2020/2021 г. 

− Мерки за подобряване индивидуалния напредък на учениците 

 

  

  

 


