
МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО   И   НАУКАТА 

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СЕЛСКО СТОПАНСТВО “ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

гр. Първомай, ул. ”Бр. Миладинови”-север № 53а тел./факс: 0336/6- 29-12-директор,  e-mail: pgss_parvomai@abv.bg 

 

 
УТВЪРДИЛ: 

              РОСИЦА ГЕНОВА 

           ДИРЕКТОР 
ГРАФИК 

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 

през учебната 2021 – 2022 г. 

 

Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 14 от 13.09.2021 и е неразделна част от Годишния план за дейността 

на ПГСС ”Васил Левски”, гр. Първомай 

 

Кл

ас 

Класе

н 

ръков

одител 

Дата Общи за училището За класа 

 
 

Час  Място  Тема  Час Място Тема Забележка 

VIII Всички 

от 

дневна 

форма 

14.10.21г.    18.00. Електро

нна 

среда 

1. Запознаване с 

Правилника за дейността 

на училището. 

2.Запознаване с 

вътрешните правила за 

получаване на 

стипендии. 

3.Запознаване с учебния 

план на класа.  

4.Запознаване с 

училищния учебен план 

на класа. 

5.Организационни 

въпроси. 

При спазване на мерките 

за безопасност в 

условията на Covid – 19: 

необходима дистанция, 

извършване на 

задължителна 

дезинфекция и носене на 

предпазни маски.  

IX - 

XII 

Всички 

от 

дневна 

форма 

14.10.21г.    18.00. Електро

нна 

среда 

1. Запознаване с 

промените в Правилника 

за дейността на 

училището. 

2.Запознаване с 

При спазване на мерките 

за безопасност в 

условията на Covid – 19: 

необходима дистанция, 

извършване на 

mailto:pgss_parvomai@abv.bg


промените във 

вътрешните правила за 

получаване на 

стипендии. 

3.Запознаване с учебния 

план на класа.  

4.Запознаване с 

училищния учебен план 

на класа. 

5.Организационни 

въпроси. 

задължителна 

дезинфекция и носене на 

предпазни маски. 

 VIII 

- XI 

Всички 

от 

дневна 

форма 

10.03.22г    18.00. Електро

нна 

среда 

1.Резултати от I учебен 

срок 

При спазване на мерките 

за безопасност в 

условията на Covid – 19: 

необходима дистанция, 

извършване на 

задължителна 

дезинфекция и носене на 

предпазни маски. 

XII
абв 

Всички 

от 

дневна 

форма 

10.03.22г 18:30 Актова 

зала 

1.Запознав

ане на 

родителите 

с 

изисквания

та, 

условията 

и реда за 

полагане 

на ДЗИ и 

ДИ за СПК 

2.Организи

ране на 

абитуриент

ски бал  

 

18.00 Електро

нна 

среда 

Резултати от I учебен 

срок 

При спазване на мерките 

за безопасност в 

условията на Covid – 19: 

необходима дистанция, 

извършване на 

задължителна 

дезинфекция и носене на 

предпазни маски. 

Забележка: Изпълнението на планираните дейности ще бъде съобразено с условията наложени от противоепидемичните мерки, 

свързани с разпространението на Covid – 19 и предвид това е възможна промяна във формата на реализиране на дейностите. 

 


