учителите да изградът позитивен образ в очите да родителя.

училище

родител
Настоящата програма е създадена с убеждението, че в основата на
взаимодействието между семейството и училището трябва да лежат ,
принципите на взаимното доверие и уважение, поддръжка и помощ,
търпение и търпимост един към друг.
Участието на родителите в училищния живот е ключово за развитието на
децата им и техните постижения. По този начин те предават на своите деца
примем, за това, че училичето е ценност.
Целта на програмата е да изгради училищна общност със споделени
ценности и общи цели, акато и постигане на позитивни взаимоотношения.

ЦЕЛИ:
1.Привличане на родителя като партньор в училище, като център е ученика
, чрез изграждане на доверие в родителите.
2.Изграждане на трайна и сигурана комуникативна връзка между учител –
родител – ученик.
3.Повишаване на ефективността на процеса възпитание и обучение в
трудни ситуации.
4.Търсене и осъвременяване на добри практики за приобщаване на
родителите , чрез участието им в извънкласни дейности.

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ:

1.Създаване на информационно пространство, водещо до непротиворечиво
взаимодействие между учители, родители и ученици.
2.Привличане на родителите към участие в различни уилищни
инициативи.
3.Консултиране на родителите за активно участие въвъ взимането на
решения, засягащи учебния процес.
4.Насърчаване на родители да се включат в подготовката на домашните
занимания и проектни задачи заедно с децата си.
5.Организиране и обучение на родителите за работа с електронни
платформи с които да подпомагат учебния процес на децата си в
електронна среда.
6.Актоализиране и обмяна на добри практики и методики за работа с
родители.
7.Съдействие и работа с различни институции в подкрепа
взаимоотношенията между родители – ученици – учители.

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА ПАРТНЬОРСТВО С РОДИТЕЛИТЕ
И ДРУГИ ИНСТИТУЦИИ:
✓
✓
✓
✓

Родителски срещи;
Индивидуални и тематични консултации;
Сътрудничество при изготвяне на правила и процедури в училище;
Консултиране на родители при проблемно поведение на дете или с
цел стимулране на неговото развитие;
✓ Участие на родителите, като лектори в час на класа;
✓ Включване на родителите в извънкласни мероприятия – участници,
организатории инициатори;
✓ Участие на родителите в училищния съвт и настоятелство;
ВРЪЗКИ НА УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИТЕ:

✓
✓
✓
✓

Посещение в дома;
Официялни покани;
Индивидуални педагогически консултации;
Кореспонденция чрез : обаждане, електронни съобщения
/индивидуално и в групи/

ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ:
✓
✓
✓
✓

Индивидуални педагогически консултации;
Тематични консултации;
Класни и общоучилищни срещи;
Празнични и спортни мероприятия;

Ежеднежни дейности от програмата:
• Въвеждане на информация и мероприятия на сайта и
страницата на училището;
• Отчитане на своеврвмвнна информация за поведението
и оценките на учениците;
• Намиране на добри практики за повишаване резултатите
на учениците;

ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:
1. Запознаване на родителите с Правилника на
дейността на училището; Училищния учебен
план; Правилника за безопасни условия на труд.
До октомври.2021г.
отговорник: Директор и учители

2. Запознаване на родители и ученици с графика за
консултации на учителите
До октомври.2021г
отговорник: Директор и учители
3. Организиране на беседа по здравни и социялни
проблеми с медицинското лице в училище
През учебната 2021-2022г
отговорник: Директор и учители
4. Организиране на тематични срещи и
мероприятия в които са включени родителис
желание да участват под различни форми :
Присъствено и онлайн

„Роля на родителя на първокласник“
през октомври 2021г
„Как да помогнем на тийнейджара да изгради адекватна
самооценка , въпреки кризите през които минава“
през цялата година
„Пример на добрия родител“
през цялата година

„Бъди толерантен“

16.ноември.2021г.

„Без агресия в училище“-роля на семейството
24.февруари.2022г.

„Бъди активен“-спортът е здраве
през октомври.2021г
„ Училищния двор-красив, зелен и активен“
през октомври.2021г
„Как да предпазим децата си от зависимостти“
през цялата година
„Ден на книгата“
23.април.2022г
„Ден на земята“-да запазим Земята чиста и да засадим
дръвчета
22.април.2022г

Отговорници : Директор и учители

