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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. 

 

ЦЕЛИ: 
1. Подобряване на взаимодействието  между училището и родителите . 

2. Изграждане на доверие  между училището и семейството. 

3. Изграждане на   позитивна нагласа на родителите  към училището. 

4. Търсене на добри практики и съвременни форми за извънкласна дейност, като при 

подготовката и осъществяването им се включват и родителите. 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Привличане на родителите като съмишленици и участници в училищните  инициативи. 

2. Преодоляване на напрежението в комуникацията ученици – родители – учители. 

3. Изграждане на умения за работа в екип. 

4. Подобряване на микроклимата в класовете и между класовете. 

 

ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО С 

РОДИТЕЛИТЕ: 
 Психолого-педагогическо просвещение на родителите: 

⮚ родителски срещи  с  тематична насоченост; 

⮚ индивидуални и тематични консултации; 

⮚ родителски срещи за разглеждане  на  успеха  и  дисциплината  в  класа. 

 

Въвличане на  родителите в учебно - възпитателния процес:  
⮚ Дни на отворените врати, 

⮚ Открити уроци и извънкласни мероприятия; 

⮚ Помощ в организацията и провеждането на извънкласни мероприятия, 

⮚ Развитие на  материално-техническата база на училището. 

 

Участие  на  родителите  в  управлението  на  учебно - възпитателния  процес  в  училище: 
⮚ Участие на  родителите в управлението на учебно-възпитателния процес:  

⮚ Участие на родителите в работата на Обществения съвет; 

⮚ Участие на родителите в работата на  родителския актив. 

 

ФОРМИ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И СЕМЕЙСТВОТО : 

Индивидуални: 
⮚ Посещение в дома; 

⮚ Поканване в училище; 

⮚ Индивидуални педагогически консултации; 

⮚ Кореспонденция. 

Групови: 
⮚ Родителска лектория; 

⮚ Тематични консултации; 

⮚ Мероприятия на класа; 

⮚ Общоучилищни  мероприятия. 

Колективни: 
⮚ Родителски срещи на класа; 

⮚ Общоучилищни родителски срещи; 

⮚ Дни на отворените врати; 

⮚ Празници. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 
 

№ Дейности Срок и  отговорници 
1 Запознаване на родителите с Правилника на училището, 

Училищния учебен план и Правилника за безопасни условия на 

труд. 

 

Срок: м. септември 2021 г.  

Отг. ЗДУД и класните 

ръководители 

 

2 Запознаване на родителите с графика за приемното време на 

учителите и графика  за консултиране на родители и ученици. 

 

Срок: м. септември 2021 год. 

Отг. ЗДУД и класните 

ръководители 

3 В седмицата на четенето-организиране на кампании за важността 

от четенето;покана към родителите  да се включат; подготвяне и 

раздаване на  безплатни брошури с откъс, стихче, илюстрация за 

оцветяване; стимулиране на родителите да четат и драматизират 

приказките и детските книжки заедно с децата си 

Срок:23-27.11.2020 г. 

Отг. Класните ръководители 

 

4 Доброволческа работа на родителите съвместно с техните деца и 

учители– напр. градинарство и облагородяване двора на 

училището,участие в подобряване на училищната среда, по 

случай рождения ден на ОУ”Св. Иван Рилски”  

Срок:26-30.10.2021 г. 

Отг. Класните ръководители 

 

5 Организиране на беседи по здравни и социални проблеми 

съвместно с медицинското  лице в училище  и други обществени 

институции. 

Срок: през учебната година 

Отг. ЗДУД и класните 

ръководители 

6 Включване на родителите в: 

⮚ конкурси и състезания в училището и в класа; 

⮚ спортни мероприятия в училището и в класа; 

⮚ представителни изяви по проекти, които се реализират в 

училището; 

⮚ организацията и провеждането на училищните ритуали. 

Срок: през учебната година 

Отг. ЗДУД и учителите 

 

7 Посещения в домове на социално слаби семейства на ученици и 

оказване на морална и материална помощ. 

 

Срок: през учебната година 

Отг. Педагогически съветник 

и учителите 

8 Редовно въвеждане на информация за дейностите и мероприятията 

в сайта на училището. 

Срок: през учебната година 

Отг. Директор 

 

9 Участие на родителите в обсъждането  на  добри практики в 

работата на класните ръководители. 

Срок: през учебната година 

Отг. Директорът и класните 

ръководители  

10 Осъществяване на постоянен контакт с родителите чрез телефонни 

разговори, писма и  имейли с цел по-добра информираност за 

успеха и дисциплината  на учениците. 

Срок: през учебната година             

Отг. ЗДУД и учителите   

 

11 Включване на други форми за партньорство с родителите за 

постигане на по-висок успех, по-добра дисциплина, мотивация за 

учене и намаляване на броя на безпричинните отсъствия на 

учениците. 

Срок: през учебната година 

Отг. Директорът и учителите  

12 Използване на редовни информационни доклади за развитието на 

децата, формуляри за обратна връзка  (анкети,  допитвания), 

които търсят мнението на родителите и създават условия за 

диалог, в който и двете страни са важни и отговорни за 

решенията,  които се взимат за децата. 

Срок: през учебната година 

Отг. Педагогически съветник 

и учителите 

13 Запознаване на родителите с годишните доклади на класните 

ръководители с цел постигане на по- добър контрол и по-висок 

успех през следващата учебна година. 

Срок: месец февруари,  май и 

юни 2022 г.                      

Отг. ЗДУД и учителите 
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ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ В ОУ  

„СВЕТИ  ИВАН РИЛСКИ“ 

 
№ Дата Дневен ред/ тема Клас/ учител 

1 08. 09. 2021 г. Организационен 
характер 

Декларации за инф.съглаасие, 
сведения за родителите  и др. 

Учители в ПГ 

2 08. 09. 2021 г. Организационен 
характер 

Декларации за ИУЧ, 
инф.съгласие, сведения за 
родителите, ЦОУД и др. 

Учители първи клас 

3 08. 09. 2021 г. Организационе

н характер 

Запознаване с нормативната 

уредба; БДП, МТБ- учебници 

и др. Правила за работа в 

условията на Covid - 19 

 Учители начален 

етап и 

прогимназиален 

етап клас 
4 03.11.2021 г. Обща 

родителска 

среща 

Отчитане  резултатите от 

входното ниво 

Всички паралелки 

Всички учители 

5 27.01.2022 г. Обща 

родителска 

среща 

Анализ на  резултатите в края 

на първия учебен срок.  

Всички паралелки 

Всички учители 

6 13.04.2022 г. Обща родителска 
среща 

Превенция на агресията 
правата и задълженията на 
учениците 

Всички паралелки 
Всички учители 

7 10.05.2022 г. Обща родителска 
среща 

Запознаване с изискванията за 
провеждане на НВО в 4 и 7 клас.  

Д. Иванова 
П. Желязкова 
Кр. Попова 

8 23.05.2022 г. Обща 

родителска 

среща 

Анализ на резултати от 

изходното ниво в учебния 

процес; професионално 

ориентиране-VII клас 

Всички паралелки 

Всички учители 

9 03.06.2022 г. Открита 
родителска 
среща 

„Професионално ориентиране“ VІІ клас 
Кр. Попова 
М. Сербезова 
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Училищно – родителски договор 

 за партньорство 
 Настоящият формален договор между родители и учители е съставен, защото 

съвременния живот налага тези две страни да обединят усилията си в името на това учениците 

да получат най-доброто като образование и възпитание. Ето защо създаването на успешна 

комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключително важно 

значение. Това взаимодействие трябва да се реализира въз основата на принципите на взаимно 

доверие и уважение, поддръжка и помощ, търпение и търпимост един към друг. 

Отговорности на родителя: 

1. Да води и прибира детето си от училище навреме; 

2. Да информира училището за причините за отсъствие; 

3. Да подкрепя училището в поддържането на добро поведение и дисциплина, както и опазването 

на училищната собственост; 

4. Да помага на детето си с домашните работи и други възможности за учене у дома; 

5. Да се погрижи детето му да носи всичко необходимо за деня; 

6. Да се увери, че облеклото на детето му е съобразно нормите на благоприличие; 

7. Да присъства на родителските срещи; 

8. Да участва в обсъждането на добри практики в работата на класните ръководители. 

Отговорности на учителя: 

1. Да запознаят родителите/настойниците с Правилника на училището, Училищния учебен план 

и Правилника за безопасни условия на труд; 

2. Да взема мерки да осигури безопасността, самоувереността и здравето на децата/учениците; 

3. Да окуражава  децата/учениците винаги да се държат но най-добрия начин и очаква най-

доброто по отношение на поведението и работата им; 

4. Запознаване  с  учебния  материал  и повишаване уменията си за преподаване; 

5. Да поставя, оценява и следи за изпълнението на домашните задължения редовно, в съгласие с 

училищната политика; 

6. Да се свърже с родителя/настойника веднага, когато възникне проблем, свързан с работата и 

поведението или свързан с присъствието и точността му; 

7. Да информира родителите/настойниците, какво целят учителите да да научат децата/учениците 

през срока/годината и как се справя детето им. Запознаване с годишните доклади на класните 

ръководители, за постигане по-добър контрол и по-висок успех; 

8. Да информира родителите за графика на консултиране на родители и ученици; 

 

Съвместни дейности: 

1. Съвместно участие на учители, деца/ученици и родители/настойници в дейностите от 

културния календар на училището: Ден на плодородието, Коледни тържества, празнично 

шествие по повод Ден  на  българската  писменост.  

2. Доброволческа работа – например:  участие в подобряване на училищната среда; участие 

в кампании за почистване на околното среда; участие в кампанията за събиране и предаване на 

пластмасови капачки; участие в кампания за събиране на книжки за дарение за облагородяване 

на библиотечния фонд на детското онкологично отделение; участие в кампании за събиране на 

средства за лечение на тежко болни деца. 

3. Организиране на кампании за важността на четенето; раздаване на безплатни книжки; 

стимулиране на родителите да четат и драматизират приказки и детски книжки заедно с децата 

си на територията на училището,  литературни клубове или читалища, което да засили по-

нататъшния интерес у децата/учениците към книгите и ученето като цяло. 

4. Организиране на информационен ден на професиите, в които се опитват да представят 

професиите от гледна точка на връзката им с преподавания в училище материал; подпомагане на 

децата/учениците в овладяване на знания по предмети, по които родителите са силни;  участие в 

часовете по кариерно ориентиране. 

5. Специално внимание към бащите и ролята им в изграждането на децата им като 

хармонично развити личности: организиране на събития „ деца и татковци” – например: изкуства 

и занаяти, технологии, спортни игри и др. Желателно е това да е дългосрочен ангажимент. 


