
Родителска среща

учебна 2019/2020 година



Учебно време

Неучебни дни:

20 май 2020 г. - ДЗИ по БЕЛ

22 май 2020 г. - втори ДЗИ

09 юни 2020 г. - НВО по БЕЛ

11 юни 2020 г. - НВО по математика

Неучебни дни за училището:

07  октомври 2019 г.  - Спортен 

празник

02 март 2020 г. - Ден на таланта

21 май 2020 г. - Спортен празник



Ваканции:

01 ноември 2019 г. - 03 ноември 2019 г. вкл. - есенна ваканция

21 декември 2019 г. - 05 януари 2020 г. вкл. - коледна ваканция

05 февруари 2020 г. - междусрочна

11 април 2020 г. - 20 април 2020 г. вкл. - пролетна ваканция



Приключване на учебната година

І - ІІІ клас - 32 учебни седмици - до 29 май 2020 г. вкл.

ІV - VІ клас - 34 учебни седмици - до 16 юни 2020 г. вкл.

VІІ клас - 36 учебни седмици - до 30 юни 2020 г. вкл.

Удостоверения за завършен клас, степен, свидетелства за основно 

образование се издават в първия работен ден след приключване на учебната 

година на съответния клас.



Организация на учебния ден

● Учебен ден - не по-рано от 8,00 часа и не по-късно от 19,30 часа;

● Всяка учебна седмица:

- един учебен час за организиране и провеждане на спортни дейности 

включен в седмичното разписание извън броя на задължителните учебни 

часове;

- един час на класа включен в седмичното разписание извън броя на 

задължителните учебни часове.



Организация на учебния ден

● Продължителността на учебния час за всички видове подготовка е:  

● 1. тридесет и пет минути - в I и II клас;  

● 2. четиридесет минути - в III - IV клас;

● четиридесет минути - в V - VII клас;



Организация на учебния ден

● 1 учебен час 8:00 – 8:40

● 2 учебен час 8:50 – 9:30

● 3 учебен час 9:50  -10:30

● 4 учебен час 10:40 – 11:20

● 5 учебен час 11:30 – 12:10

● 6 учебен час 12:20 – 13:00

● 7 учебен час 13:10 – 13:50



Организация на дейностите в Групите за 
целодневна организация на учебния ден

● Начален етап:

- 2  часа самоподготовка (български език и литература, математика, 

околен свят, човекът и природата, човекът и обществото)

- 2  часа организиран отдих и физическа активност;

- 2 часа занимания по интереси.



Организация на дейностите в Групите за 
целодневна организация на учебния ден

● Прогимназиален етап:

- 3  часа самоподготовка (български език и литература, английски език, 

математика, човекът и природата, история и цивилизации, география и 

икономика)

- 1 час организиран отдих и физическа активност;

- 2  часа занимания по интереси.



Организация на учебния ден в Групите за 
целодневна организация на учебния ден

І клас 11.15 - 17.15

ІІ клас 11.15 - 17.15

ІІІ клас 12.10 - 18.10

ІV клас  12.10 - 18.10

V клас 13.00 - 18.30



Нормативни документи

Училищни учебни планове - списък на родителите, запознати с тях

- общообразователна подготовка

- разширена подготовка - избираеми учебни часове

- допълнителна подготовка - факултативни учебни часове



Други документи - в сайта на училището 
www.ekzarhantim1.com (Полезно - Училищни 
документи)

- Стратегия за развитие на училището за периода 2017 – 2020 г. 

- Годишен план за дейността на училището 

- Етичен кодекс на училищната общност

- Правилник за устройството и дейността на училището - списък на 

родителите  - ПОДПИС - ИЗВАДКА



Други документи - в сайта на училището 
www.ekzarhantim1.com (Полезно - Училищни 
документи)

- Мерки за повишаване на качеството

- План за насърчаване и повишаване на грамотността

- План за противодействие на училищния тормоз

- Програма за превенция на ранното напускани и др

- Форми на обучение - списък на родителите, запознати с тях.



Механизъм за съвместна работа на 
институциите по обхващане и включване в 
образователната система на деца и ученици

- Всяко отсъствие на ученика, независимо от вида му, се регистрира в 

ИСРМ и е обект на проверка и контрол от страна на различни 

институции, имащи достъп до системата.

- При допуснати 170 отсъствия - ученикът автоматично се причислява 

към категорията “деца и ученици в риск” и се предприемат мерки от 

страна на институциите.



Партньорство с родителите и учениците

Обществен съвет - избор на двама представители

Училищно настоятелство

Родителски тройки на паралелка - избор на родителската среща

Ученически тройки на паралелка - в Час на класа до края на м. септември 2019

Ученически съвет - избор на представители в Час на класа до края на м. 

септември 2019 г.



Новости в образованието
- Електронен дневник - профил на родител с електронна поща, достъп до 

оценки, отсъствия, съобщения, бележки, съобщения и др.: https://www.shkolo.bg

- Облачни технологии - G suite for Education - общуване само чрез електронна 

поща на училището school@ekzarhantim1.com и служебни електронни пощи на 

педагогическите специалисти, служителите и работниците 

…@ekzarhantim1.com

- Внедряване на Google Classroom за учениците от прогимназиален етап -

създаване на профили в платформата и споделяне на материали за обучение, 

тестове, анкети и пр.

mailto:school@ekzarhantim1.com


За учениците

- ученическа лична карта-

актуална снимка с 

униформа

- помагала за работа в 

разширена и допълнителна 

подготовка

- учебни материали - атласи, 

сборници, тетрадки и др

- учебници и учебни 

комплекти 1 - 4 клас

- учебници 5 - 7 клас

- контролиран достъп до 

интернет ресурси във всеки 

учебен кабинет по всеки 

учебен предмет



За родителите - бланки за попълване

Заявление за членство в училищно настоятелство - за новопостъпили

Актуализиране на лични данни

Информирано съгласие - заснемане на учениците

Инструктаж за безопасност и здраве при работа и за работа с видеодисплеи

Допълване на заявления за РП; ДП; ГЦОУД, Спортни дейности



Застраховка на учениците - 1 октомври 2019 
г.
Застраховател: ЗАД “Армеец”

ЗАСТРАХОВАТЕЛНА ПРЕМИЯ за едно лице за срок от една година: 4,40 лева

Пълно ниво на покритие: смърт вследствие злополука; трайна загуба на 

работоспособност вследствие злополука; временна загуба на  работоспособност 

вследствие злополука; медицински разноски вследствие злополука над 10 дни; 

гражданска отговорност за причинени телесни увреждания на трети лица или 

нанесени щети на учебното заведение; временна загуба на  работоспособност 

вследствие акутно заболяване, включително инфекциозно заболяване; 

медицински разноски вследствие акутно заболяване над 20 дни.



Откриване на учебната година - 16 
септември 2019 г.  - 10-00 часа
Официални гости на събитието: 

● Елеонора Лилова - председател на Държавната 

агенция за закрила на детето.

● Стефан Стоянов -Заместник-кмет “Oбразование, 

бизнес развитие, европейски политики и 

международно сътрудничество



Благотворителност

ОУ “Екзарх Антим І” гр. Пловдив съвместно сДържавна агенция за закрила

на детето организират инициатива под надслов “Истинското богатство за

човека е доброто, което е сторено за другия”.

Нека всеки ученик от нашето да подари любима своя книга на дете от своята

възраст със собственоръчно написан послание за доброто, защото четящият

човек става добър и красив!



Благотворителност

“Най-доброто за нашите деца и онкоболни” - УМБАЛ “Свети Георги” ЕАД

Пловдив - строителство на нова корпус

www.child.unihosp.com

www.facebook.com/childunihosp

http://www.child.unihosp.com
http://www.facebook.com/childunihosp


Въпроси…….

Материалите от родителската среща ще бъдат 

качени в сайта на училището:
www.ekzarhantim1.com

Раздел Полезно: 

Училищни документи и Графици за учебното време

http://www.ekzarhantim1.com

