
 
 

     ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО КАМЕНООБРАБОТВАНЕ 
3140 с. Кунино, общ. Роман, обл. Враца,  ул. „Петко Лалов“№1; тел.: 091202/216; 238 

e-mail: kuninostone@abv.bg 

 

 

УТВЪРДИЛ:  

ДИРЕКТОР:  

ЯНА ОРЛИНОВА 

 

 

ГРАФИК НА РОДИТЕЛСКИТЕ СРЕЩИ 
ЗА I УЧЕБЕН СРОК 

на учебната  2021/2022 г. 

 

15.09.2020 г. /сряда/ от 11:00 часа до 12,30 часа - 8 клас; 

Класни ръководители:  

Ивалина Драганова - 8 клас – Кабинет по история 

Боряна Георгиева -Ганчева – 9 клас – Кабинет по български 

Павлина Димчовска– 10 клас – Кабинет по математика  

Димитър Чемберски– 11 клас – Кабинет по теория на професията 

Антоанета Христова– 12  клас – Кабинет по ЧЕ 

Иво Йотов – Отговорник Общежитие – Занималня в Общежитието 

Дневен ред: 

1. Запознаване с Правилника за дейността на училището; Правилник БУВОТ; 

Правилник за устройството, дейността и вътрешния ред на Общежитието към 

ПГКО; Пропусквателния режим и други нормативни документи; Правила  на 

Професионална гимназия по каменообработване за обучение в условията на 

извънредна епидемична обстановка за учебната 2021/2022 година и възприетите 

противоепидемични мерки; Инструктажи за ЗБУТ. 

2. Запознаване с преподавателския екип и новопостъпили учители; 

3. Дневен и пропусквателен режим на училището. 

4. Училищен  учебен план –  за 8 клас;  

5. Необходими помагала и материали, свързани с учебния процес. 

6. Учебници, по които ще се осъществява обучението в ПГКО. 

7. Ваканции и неучебни дни – график на учебния процес. 

8. Сверяване на координати на родителите /адреси, телефони, имейли/. 

9. Необходими документи за освобождаване от наем в Общежитие. 

10. Уведомяване за вход за достъп на учениците и родителите до ел. дневник 

Админплюс. 

29.10.2020 г. /петък/ от 17:00 часа до 18,30 часа –  от 8 до 12 клас 

Класни ръководители:  

Ивалина Драганова - 8 клас – Кабинет по история 

Боряна Георгиева -Ганчева – 9 клас – Кабинет по български 

Павлина Димчовска– 10 клас – Кабинет по математика  

Димитър Чемберски– 11 клас – Кабинет по теория на професията 

Антоанета Христова– 12  клас – Кабинет по ЧЕ 

Иво Йотов – Отговорник Общежитие – Занималня в Общежитието 



Дневен ред за 8-11 клас: 

1. Състояние на учебно-възпитателния процес в ПГКО, резултати от входни нива. 

2. Предстоящи НВО по БЕЛ и Математика за учениците от 10 клас, завършващи 

първи гимназиален етап /резултати от входно ниво/. 

3. Отсъствия  и дисциплина на учениците. 

4. Творчески календар на проявите на учениците през учебната 2021/2022 г. 

5. Документи за стипендии и училищна документация. 

6. Спазване на Правилника за вътрешния ред в Общежитието на ПГКО. 

7. Хранене на учениците. 

Дневен ред за 12  клас: 

1. ДЗИ и ДИТПП – предстоящи срокове и  подготовка за изпитите. 

2. Възлагане на дипломни работи. 

3. Резултати от входно ниво по БЕЛ и История на изкуството. 

4. Консултации по пластична анатомия и перспектива. 

5. Общоучилищни въпроси, свързани с отсъствия, дисциплина, спазване на 

правилниците на вътрешния ред. 

 

16.12.2021 /четвъртък/ от 17:00 часа до 19,00 часа – 8 до 12 клас 

Класни ръководители:  

Ивалина Драганова - 8 клас – Кабинет по история 

Боряна Георгиева -Ганчева – 9 клас – Кабинет по български 

Павлина Димчовска– 10 клас – Кабинет по математика  

Димитър Чемберски– 11 клас – Кабинет по теория на професията 

Антоанета Христова– 12  клас – Кабинет по ЧЕ 

Иво Йотов – Отговорник Общежитие – Занималня в Общежитието 

Дневен ред: 

1. Резултати по класове от учебно-възпитателния процес. 

2. Дисциплина и отсъствия на учениците. 

3. Дисциплина и хигиена в Общежитието. 

4. Учебно-творчески резултати. Подготовка за участия в изложби и прояви. 

 

27.01.2022  /четвъртък/ от 17:30 часа до 19,00 часа – 8 до 12 клас 

Класни ръководители:  

Ивалина Драганова - 8 клас – Кабинет по история 

Боряна Георгиева -Ганчева – 9 клас – Кабинет по български 

Павлина Димчовска– 10 клас – Кабинет по математика  

Димитър Чемберски– 11 клас – Кабинет по теория на професията 

Антоанета Христова– 12  клас – Кабинет по ЧЕ 

Иво Йотов – Отговорник Общежитие – Занималня в Общежитието 

Дневен ред: 

1. Анализ на резултатите от обучението  през 1-ви срок. 

2. Мерки за подобряване резултатите на учениците през 2-ри срок. 

3. Дисциплина и отсъствия на учениците. 

4. Предстоящо НВО за учениците от 10 клас – ниво на подготовка. 

5. Предстоящо дипломиране на 12 клас. Подаване на заявления за ДЗИ и ДКИ – 

срокове. Резултати по БЕЛ и Теория и практика на професията./Само за 12 клас/. 

 

Във връзка с извънредната епидемична обстановка, родителските срещи могат да се 

провеждат  онлайн в електронните платформи ТИЙМС, Админплюс, Месинджър, 

ZOOM. 
                                      Графикът е утвърден със Заповед № 007/15.09.2021 г. на Директора на ПГКО 


