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ПЛАН - ПРОГРАМА
ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА
УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИТЕ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

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
Психоло-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.
ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ
№
1

Дейности
Включване на родителите в
кампания „Дарение вместо цветя”

2

Запознаване на родителите с Правилника на Срок: м. септември 2019 г.
училището, Училищния учебен план и Правилника за Отг. ЗДУД и класните
безопасни условия на труд.
ръководители

3

Запознаване на родителите с графика за приемното Срок: м. септември 2019 год.
време на учителите и графика за консултиране на Отг. ЗДУД и класните
родители и ученици.
ръководители

4

Включване на родителите в инициативата „Аз вярвам и Срок: м. септември 2019 год.
помагам”
Отг. ЗДУД и класните
ръководители
Участие на родителите в „Европейска нощ на учените” Срок: 27 септември 2019 г.
Отг.: учители
Доброволческа работа на родителите съвместно с Срок: 14.10.-18.10. 2019 год.
техните деца и учители – градинарство и Отг.:класните ръководители
облагородяване на двора на училището; участие в
спорния празник по случай патронният празник на
училището

5
6

Срок и отговорници
благотворителната Срок: 16 септември
Отг. ЗДУД и класните
ръководители

7

8

В седмицата на четенето – организиране на кампании
за важността на четенето; покана към родителите да се
включат; илюстрации за оцветяване; стимулиране на
родителите да четат и драматизират приказките и
детските книжки заедно с децата си
Посещение с родителите на Народна астрономическа
обсерватория и планетариум

Срок: 22.10-26.10. 2019 год.
Отг. класните ръководители

Срок: 28.10-30.10. 2019 год.
Отг. класните ръководители

7

Организиране на беседи по здравни и социални Срок: през учебната година
проблеми съвместно с медицинското лице в училище Отг. ЗДУД и класните
и други обществени институции.
ръководители

9

Включване на родителите в:
Срок: през учебната година
 конкурси и състезания в училището и в класа;
Отг. ЗДУД и учителите
 спортни мероприятия в училището и в класа;
 представителни изяви по проекти, които се
реализират в училището;
 организацията и провеждането на училищните
ритуали.

10

Включване на родителите в събирането на хартия и
обработени батерии във връзка със Син флаг на
училищего
Посещения в домове на социално слаби семейства на
ученици и оказване на морална и материална помощ.

11

12

13

14

15

16

17

Срок: през учебната година
Отг. учителите

Срок: през учебната година
Отг. Педагогически съветник
и учителите
Редовно въвеждане на информация за дейностите и Срок: през учебната година
мероприятията в сайта на училището.
Отг. ЗДУД
Участие на родителите в обсъждането на
практики в работата на класните ръководители.

добри Срок: през учебната година
Отг. Директорът и класните
ръководители
Осъществяване на постоянен контакт с родителите чрез Срок: през учебната година
телефонни разговори, писма, електронен дневник и Отг. ЗДУД и учителите
имейли с цел по-добра информираност за успеха и
дисциплината на учениците.
Включване на други форми за партньорство с Срок: през учебната година
родителите за постигане на по-висок успех, по-добра Отг. Директорът и
дисциплина, мотивация за учене и намаляване на броя учителите
на безпричинните отсъствия на учениците.
Използване на редовни информационни доклади за
развитието на децата, формуляри за обратна връзка,
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.
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: през учебната година
Отг. Педагогически съветник
и учителите
Срок: месец януари, май и
юни 2020 г.
Отг. ЗДУД и учителите

План-програмата е обсъдена на Педагогически съвет на 13.09.2019 год.

