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ПРОГРАМА 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  

НА УЧИЛИЩЕТО С РОДИТЕЛИТЕ 

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. 

I. Основни принципи за същността на взаимодействието между училищната 

и семейната среда. 

1. Образованието като процес включва обучение, възпитание и социализация. 

2. Семейството носи първостепенна отговорност за образованието и развитието на 

своите деца, родителите са най-важни “учители” на своите деца. Родителските 

ангажименти се осъществяват чрез законодателната уредба, която дефинира 

отговорността на родителите за развитието на техните деца. Формализира се 

естественото право на родителите да бъдат най-отговорните, най-заинтересовани и най-

влиятелни лица за развитието на своите деца. Родителите, имат все повече претенции 

спрямо образованието и участниците в системата на предучилищното и училищното 

образование. Изисква се училището да разбира променената ролева позиция на 

семейството спрямо образованието, родителите трябва да се превръщат в партньори на 

образователния процес. Развитието на отношението на родителите към образованието, 

означава да се „отвори“ училището за процеса. 

3. Училищата са за децата, и повече принадлежат на родителите, отколкото на 

учителите. В общ план училищата са за обществото, а в регионален и местен план се 

идентифицира значимостта на училищната общност. 

4. Училището е много повече от една административна единица, то е събирателен 

център на училищната общност. Училищна общност включва множество групи, които са 

свързани с училището чрез: личностни връзки, професионални роли, по географски 

принцип, мултикултурна специфика и задължения. Училищната общност включва 

учители, ученици и родители, както и широк кръг от местната общност, 

междуинституционалното взаимодействие и неправителствени организации. 

5. Показател за ефективността на училището е степента, в която то успява да съдейства 

за интегрирането на различните групи (ученици, учители, родители, общественост и др.) 

в една функционираща училищна общност. Изборът, направен ог училището по 
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отношение на характера на взаимоотношенията със семействата и общността е показател 

за училищните ценности и нагласи. Изборът на тези взаимоотношения безспорно 

въздейства на чувствата и поведението на учениците, на техните семейства и другите 

членове на общността. 

6. Образованието като процес включва, ориентираност към интереса и към мотивацията 

на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и 

към способността му да прилага усвоените компетентности на практика. Отразява 

ангажираността на държавата, общините и юридическите лица с нестопанска цел, 

работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по 

въпросите на образованието. 

II. 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. 

III. 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. 

IV. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 

С РОДИТЕЛИТЕ 

1. Психоло-педагогическо просвещение на родителите:  

-родителски лектории; 

-конференции; 

- индивидуални и тематични консултации; 

- родителски срещи. 

2. 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. 

3. Участие на родителите в управлението на учебно-възпитателния процес:  

-участие на родителите в работата на училищния съвет; 

-участие на родителите в работата на родителския клуб. 

V. ФОРМИ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И СЕМЕЙСТВОТО 

1. Индивидуални  

-посещение в дома; 

-поканване в училище; 

-индивидуални педагогически консултации; 

-кореспонденция. 

2. Групови 

-родителска лектория; 

-тематични консултации; 

-мероприятия на класа; 

-общоучилищни мероприятия. 

3. Колективни 

-родителски срещи на класа; 

-общоучилищни родителски срещи; 

-дни на отворените врати; 

-празници. 

VI. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на СУ „Васил Левски“ – 

Вълчи дол, с учебния план и Правилата за безопасни условия на труд. 
Срок: м. 10.2019 г. 

Отг.: Директор и Кл. ръководители (КР) 

2. Запознаване на родителите с Механизма за противодействие на насилието и тормоза 

в училище 
        Срок: м. 10.2019 г. 

        Отг.: КР 



3. Запознаване на родителите с процедурата за налагане на санкции на учениците. 
        Срок: м. 10.2019 г. 

        Отг.: Директор и КР 

4. Запознаване на родителите с процедурата за прилагане на обща подкрепа за личностно 

развитие на учениците. 

        Срок: м. 10.2019 г. 

        Отг.: Директор и КР 

5. Запознаване на родителите с условията и реда за получаване на стипендии от 

учениците. 
        Срок: м. 10.2019 г. 

        Отг.: Директор и КР 

6. Информиране родителите на учениците от 7 клас и 10 клас за провеждането на НВО, 

а родителите на 12 клас за ДЗИ. 
        Срок: м. 02.2020 г. 

        Отг.: Директор и КР 

7. Работа с родители на ученици с проблемно поведение: 

• организиране на работни срещи между родители, училищен психолог и класен 

ръководител за обсъждане на проблемите и предприемане на ефективни 

действия за преодоляването им; 

• тематични родителски срещи, свързани с превенция на агресивно поведение. 
        Срок: постоянен 

        Отг.: Учил. психолог, КР 

8. Работа с родители, които не приемат, че децата им имат обучителни и поведенчески 

проблеми и отказват съдействие. 
        Срок: постоянен 

        Отг.: Учил. психолог, КР 

9. Дейности за повишаване на доверието между училището и родителската общност: 

• повишаване информираността на родителите за събитията в училище чрез 

сайта на училището; 

• връзка с родителите чрез електронните форми за комуникация; 

• проучване мнението на родителите по важни въпроси за училищната общност 

чрез анкети, родителски срещи и индивидуални разговори. 
Срок: постоянен 

        Отг.: Председатели ЕКК, КР 

10. Включване на родителите в помощ на училището: 
• Помощник на учителя. 
• Работа по проекти. 

• Участие в подготовката и реализирането на различни училищни изяви: 

- Маратон на четенето; 

- спортни празници; 

- концерти (на училището, на класа),  

- благотворителни базари; 

- изложби; 

- Дни на талантите; 

- Ден на професионалното ориентиране - професията на моите родители; какъв 

искам да стана; 

- участие на родителите в ученически екскурзии; 

- присъствие на родителите на открити уроци; 

- доброволческа работа – освежаване на материално-техническата база; 

- участие на родителите в представителни изяви по проекти, по които работи 

училището. 



        Срок: постоянен  

     Отг.: ЗДАСД, ЗДУД, председатели ЕКК, КР 

 

 

VII. ПОДХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

1. Съвместно чрез дейностите, заложени в програмата и плановете. 

2. Чрез оказване на методическа подкрепа от специалисти. 

3. Чрез провеждане на квалификационна дейност. 

4. Чрез провеждане на съвещания и работни срещи с директорите, учители, 

педагогическите съветници и родителите. 

VIII.  ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. Добро сътрудничество между родители и учители за постигане на 

резултати в обучението и възпитанието на децата и учениците. 

2. Преодоляна пасивност и скептицизъм на родителите по отношение на 

възможностите на училището да предложи интересни и полезни за децата 

извънкласни форми за изява. 

3. Активно участие на голям брой родители с дейности и в извънкласни 

форми, съвместно с децата си. 

4. Гарантиран равен и качествен достъп на учениците до образование чрез 

подобряване на образователната среда. 

5. Постигнати по-високи резултати от НВО в IV, VII  и X клас и ДЗИ. 

IХ. АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ В УЧИЛИЩАТА И НА 

ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА, 

СЪОБРАЗНО СЛЕДНИТЕ КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРИ 

1. Критерий - училище Индикатори: 

- Брой проведени общи родителски срещи; 

- Брой проведени концерти, състезания, конкурси и др. инициативи; 

- Брой проведени работни срещи с родители на проблемни ученици; 

- Ефективно работещ сайт на училището; 

- Направени анкети; 

- Изработени информационни табла; 

2. Критерий - родители Индикатори: 

- Ефективно работещ клуб на родителя, родителски съвети; 

- Процент родители, участвали в инициативи на училището; 

- Процент ученици с родители, дългосрочно и/или постоянно пребиваващи 

в чужбина; 

- Направени анкети. 

3. Критерий - ученици Индикатори: 

- Процент ученици, участващи в инициативи на училището; 

- Процент ученици, участващи в групи на извънкласни дейности; 

- Резултати от НВО и ДЗИ. 


