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ГРАФИК
ЗА ПУО l3 ЕЖДАНЕ НА .РQДИТЕЛСКИ СРЕЩИ
ПРЕЗ ТIЪРВИ УЧ I. БF:Н СР()К НА v ЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
РОДИТЕЛСКА СРЕЩА

\,

•

1. UБЩ4SFЧИЛИЩИА РОДИТЕЛСКА С#' ЕЩА
1. 4бсъждtане с родителите иа 1 и 2 клас наt3-безопасиия
маршрут от дома цо учили :це
2. Запознаване с Организаиията иа образователно възпитателния процес през уцебната 2017-2018 rолина;
3. Цвлодневна орг•аниsация на 'учебния ден — транспорт на
пътуващите учениии , групи за ЦДU, хранене на учениците .
4. Задължения на vченици и родители съгласно 1)равилника за
дейността на училището
2. U БЩОУЧИЛИЩНА РОДИТЕЛСКА СРЕЩА
1. Запоsнаване с Мехавгiзъм за противодействис Fта
училищния тормоз межцу• деца ra и учениците s учили [це за
учебната 2017-2018 r•одина
2. Запознавдме с графкк зя привеждаn е на к.пасня и контролни

аботи
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07.09.2017

17.30
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25.09.2017

17.30

30.10.2017

17.30

11.12.2017

17.30
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3. Р4ДИТЕЛСКА С' РЕЩА Л 4 КЛАСОВТ+:
1. Обсъждане на резу.ігтапите от прсзвецено входно ниво по

~

учебиы предмети
2. Залозна.ваке на родителите с резул гатите от проведената
анкеrа във врьзка с Механнзъм за гtро гиводействие на
училищния тормоз между децата и учениците в училище за
ебната 2Q 17-2Q 18 година
5. РQДИТЕЛСКА СРЕЩА IlU КЛАС4ВЕ
]. 4бсъждане на резултатите от образователно -възпитателния
процес ло учебни предмети .

I

Забе лс:жки :
1. Графикът на родителските срещн може да бъ,де допълван при възникнала необходимост от
обсъждане на важни въпроси зы училищния жмвот .
2. Класните ръковоли•rели могат да организират родителсгсв срещи па wгаса при възникна.1Еа
необходимост от обеъждане на Важни s Ьr.!pac и зв повере,ыия им клас , за което евоевременно
информират директора на училището .
Графикът е утвърден със Зи n оиед Ns 305 / 05.09.2017 гоцина иа директора йа
училището.
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