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ПРОГРАМА 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА 

ОБЩНОСТ И РОДИТЕЛИТЕ 

 

 

Тази програма отразява необходимостта от модернизация на 

взаимодействието между училищната общност и родителите.  

   Разработена е съобразно Закона предучилищно и училищно образование; 

Национална стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността; 

Национална стратегия за учене през целия живот; В нея са постоянни 

конкретни цели, дейности и план за тяхното изпълнение. 

 Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилия, за да 

изградят мост между семейството и  класната стая. За целта трябва да 

работят в партньорство, да споделят идеи, информация  и мнения по важни 

въпроси, които касаят децата и тяхното развитие ,;да осигурят една 

безопасна и стабилна емоционална среда. 

Водеща роля в осъществяване на целите и дейностите имат родителите. Те 

могат да променят нагласите на ученика към образованието и процеса на 

учене, като създадат една  позитивна картина  в очите на децата за 

училищната среда. За да се постигне по-висока ефективност, трябва и 



учителите да изградят позитивен образ в очите да родителя.  

 

 

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 

приемем, за това, че училището е ценност. 

Целта на програмата е да изгради училищна общност  със споделени 

ценности и общи цели, ако то 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 сигурна 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. 

училище

родител



 

ПРЕДСТОЯЩИ ЗАДАЧИ: 

1.Създаване на информационно пространство, водещо до непротиворечиво 

взаимодействие  между учители, родители и ученици. 

2.Привличане на родителите към участие в различни училищни  

инициативи. 

3.Консултиране на родителите за активно участие във 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 стимулиране на неговото развитие; 

➢ Участие на родителите, като лектори в час на класа; 

➢ Включване на родителите в извънкласни мероприятия – участници, 

организатори инициатори; 

➢ Участие на родителите в училищния съвет и настоятелство; 

 

ВРЪЗКИ НА УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИТЕ: 



✓ Посещение в дома; 

✓ Официални покани; 

✓ Индивидуални педагогически консултации; 

✓ Кореспонденция чрез : обаждане, електронни съобщения 

/индивидуално и в групи/ 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА СРЕЩИ: 

✓ Индивидуални педагогически консултации; 

✓ Тематични консултации; 

✓ Класни и общо-училищни срещи; 

✓ Празнични и спортни мероприятия; 

Ежедневни дейности от програмата: 

• Въвеждане на информация и мероприятия на сайта и 

страницата на училището; 

• Отчитане на своевременна 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.2022г. 

отговорник: Директор и учители 

2. Запознаване на родители и ученици с графика за 

консултации и извънкласни дейности на учителите  



До октомври.2022г  

отговорник: Директор и учители 

3. Организиране на беседа по здравни и социални 

проблеми с медицинското лице в училище 

През учебната 2022-2023г  

отговорник: Директор и учители 

4. Организиране на тематични срещи и мероприятия в 

които са включени родители с желание да участват 

под различни форми : 

Присъствено и онлайн 

 „Роля на родителя на първокласник“  

                                                                                през октомври 2022г 

 „Как да помогнем на тинейджъра да изгради адекватна самооценка , 

въпреки кризите през които минава“  

                                                                                   през цялата година 

 „Пример на добрия родител“ 

                                                                                   през цялата година 

 

 „Бъди толерантен“                                         16.ноември.2022г. 

„Пример, как да бъдем толерантни“-роля на семейството           

                                                                                 февруари.2023г. 

 „Бъди активен“-спортът е здраве     

                                                                                през октомври.2022г 



 „ Да почистим България за един ден“ 

-с участието на родителите                                                                                                  

през септември.2022г 

 „Как да предпазим децата си от зависимости“  

                                                                                   през цялата година 

 „Ден на книгата“   

                                                                                             20.април.2023г 

 „Ден на Земята и водата“-да запазим Земята чиста и да 

засадим дръвчета                                                   

                                                                                             22.март.2023г 

 Емоционална  подкрепа на учениците в предстоящите изпити и завършване на 

учебната година  

Май-юни.2023г 

 

Отговорници : Директор и учители 

 

 

 

 

 

 


