
 
 

 

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ 

2017/ 2018 УЧЕБНА ГОДИНА – I УЧЕБЕН СРОК 

 

Клас       дата Час тема Преподавател    

Iа 05.09.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици 

Тричкова 

 30.11.17 г. 1800 Трудности в обучението. Мерки за 

преодоляване на пропуските 

 

     

Iб 05.09.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици 

Петрова 
 30.11.17 г. 1800 Трудности в обучението. Мерки за 

преодоляване на пропуските 

 

     

Iв 05.09.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици 

Трайкова 

 30.11.17 г. 1800 Трудности в обучението. Мерки за 

преодоляване на пропуските 

 

     

Iг 05.09.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици 

Менова 

 30.11.17 г. 1800 Трудности в обучението. Мерки за 

преодоляване на пропуските 

 

     

IIа 20.09.17 г. 1800 Организация на учебно-образователния и 

възпитателен процес през учебната 2017/ 2018 

г. Запознаване с училищни правилници и 

графици 

Мавродиева 

 13.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Анализ на 

самостоятелните работи. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IIб 20.09.17 г. 1800 Организация на учебно-образователния и 

възпитателен процес през учебната 2017/ 2018 

г. Запознаване с училищни правилници и 

графици 

Давидова 

 13.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Анализ на 

самостоятелните работи. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IIв 20.09.17 г. 1800 Организация на учебно-образователния и 

възпитателен процес през учебната 2017/ 2018 

г. Запознаване с училищни правилници и 

графици 

Москова 



 13.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Анализ на 

самостоятелните работи. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IIг 20.09.17 г. 1800 Организация на учебно-образователния и 

възпитателен процес през учебната 2017/ 2018 

г. Запознаване с училищни правилници и 

графици 

Чевгънова 

 13.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Анализ на 

самостоятелните работи. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IIIа 12.10.17 г.  1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Головодова 

 15.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IIIб 12.10.17 г.  1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Григорва 

 15.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IIIв 12.10.17 г.  1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Караманова 

 15.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IIIг 12.10.17 г.  1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Панделиева 

 15.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IVа 21.09.17 г.  1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. 

Терзиева 

 07.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Анализ на 

самостоятелните работи. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IVб 21.09.17 г.  1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. 

Партулова 

 07.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Анализ на 

самостоятелните работи. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

IVв 21.09.17 г.  1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. 

Дарева 

 07.12.17 г. 1800 Успех и дисциплина. Анализ на 

самостоятелните работи. Организиране на 

Коледно тържество 

 

     

Vа 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Агов 

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 



     

Vб 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Божикова 

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 

     

Vв 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Попаркова 

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 

     

VIа 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Маркова 

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 

     

VIб 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Хаджидиманова  

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 

     

VIв 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Спириева 

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 

     

VIIа 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Пирнарева 

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 

     

VIIб 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Пиронева 

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 

     

VIIв 25.10.17 г. 1800 Запознаване с училищни правилници и 

графици. Анализ на входно ниво 

Пашалиева 

 19.01.18 г. 1800 Резултати от процеса на обучение, възпитание 

и социализация от I учебен срок   

 

     
 

 


