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ПРОГРАМА 

ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩЕТО С 

РОДИТЕЛИТЕ в ОУ”Св. Св. Кирил и Методий” с. Езерово ,общ. Белослав 

Концепция за за управление на взаимодействието между училищната общност и 

родителите 

Учебната 2022/2023 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. 

Концептуална рамка на училищната и семейната среда и тяхното взаимодействие: 

 Училището е събирателен център на училищната общност. 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 

функционална училищна общност. Общуването с родителите в училище е 

междуличностно взаимодействие и носи проявленията на всяко социално общуване, 

свързани с влиянието на индивидуалните различия, на субективността при взаимното 

възприемане, на равнището на социалнокомуникативна компетентност на партньорите 

в комуникацията. Най-често комуникацията с родителите се разгръща по повод 

обсъждане на поведението на учениците или на техните учебни постижения, а фокусът 

на общуването трябва да е свързан с привличането на родителите като партньори на 

училището в подготовката на различни инициативи или при поддържане на учебната 

среда. Истинско партньорство е основано на взаимно доверие, общи цели и двупосочна 

комуникация. То е взаимна връзка и преговорен процес, които изискват време. 

 

 



 

ЦЕЛИ І.  

1. Подобряване на взаимодействието  между училището и родителите . 

2. Изграждане на доверие  между училището и семейството. 

2.Изграждане на   позитивна нагласа на родителите  към училището. 

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

подготовката и осъществяването им се включват и родителите. 

II  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. 

5.Подобряване на микроклимата в класовете и между класовете. 

 

III  ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО 

С РОДИТЕЛИТЕ 

 1.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 по класове. 

IV   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. 

 

 

 



 

V ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ  НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

1.Запознаване на родителите с Правилника на училището, Училищния учебен план и 

Правилника за безопасни условия на труд.  

Запознаване на родителите с Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата предучилищното и училищното образование и с Алгоритъма 

за прилагане на механизма, утвърден със Заповед № РД 09- 5906/28.12.2017 г. на 

министъра на образованието и науката; 

                                                                        Срок: началото на уч.година 

   2.  Организиране и провеждане на онлайн разяснителна кампания по разпознаване на 

симптомите на COVID-19; информиране на родителите за прилагане на здравните 

протоколи при уведомяването за COVID-19; запознаване на родителите, учениците и 

персонала с Насоките за работа на системата на училищното образование през учебната 

2022/2023 година в условията на COVID-19./                                               

                                                                      Отг. Директорът и учителите 

                                                        кл.ръководители 

                                                                        Срок :  през учебната година 

 3.Запознаване на родителите с графика за приемното време на учителите и графика  за 

консултиране на родители и ученици. 

                                                   Срок: начало уч.година 

                                                   Отг. Директорът и учителите 

4.Организиране на беседи по здравни и социални проблеми съвместно с РЗИ и други 

обществени институции. 

                                                   Срок: през учебната година 

                                                   Отг. Директорът и учителите 

5.Намиране на подходящи форми за работа с родителите, които да позволят на всеки 

родител да вземе участие в процеса на подпомагане и преминаване от присъствено 

обучение към обучение в електронна среда и да се включи според възможностите си. 

     /ел.поща ,емейли ,електронен дневник /    



                                                                                         Срок : през учебната годин                                                                                             

                                                 

6. Включване на родителите в: 

  -конкурси и състезания в училището и в класа; 

 -спортни мероприятия в училището и в класа; 

 - учебни екскурзии 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. Директорът и учителите,кл.ръководители 

 6.Посещения в домове на семейства на ученици и оказване на подкрепа 

                                            Срок:  през учебната година 

                                                                    Директор      ,учителите                  

7.Редовно въвеждане на информация за дейностите и мероприятията в сайта на училището. 

                                                              Срок: през учебната година 

                                                              Отг. Директорът и учителите 

8.Участие на родителите в обсъждането  на  добри практики в работата на класните ръководители. 

                                                              Срок: през учебната година 

                                                              Отг. Директорът и учителите 

9. Осъществяване на постоянен контакт с родителите чрез телефонни разговори, писма и  имейли с 

цел по-добра информираност за успеха на учениците. 

                                                               Срок: през учебната година 

                                                             Отг. Директорът и учителите     

       

                  10.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        

 11.  „Родителите като лектори“ – родителите, представящи своите професии (адвокат, лекар, 

пожарникар, съдия и др.) пред учители и ученици с цел професионално насочване, 

интердисциплинарни връзки и създаването на чувство за приемственост между поколенията.     

                                                                              Март-май  2023  ,    кл.ръководители    

12. 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: м..07.2023 Отг. Директорът и учителите 

13   Обучения на родители 
    Организират се при необходимост и при заявен интерес от страна на родителите по значими теми, 
свързани с личностното развитие на децата, кризите, съпътстващи различните възрасти, влиянието на 
ролевите модели върху изграждането на личността на детето, измеренията на отговорното и позитивното 
родителство 
 
VI. 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. Повишена мотивация на родителите от всички етноси за интегриране на децата в образователната 

система чрез интерактивни форми на обучение.  

5. Гарантиран равен и качествен достъп на учениците до образование чрез подобряване на 

образователната среда. 

 6. Постигнати по-високи резултати от НВО в IV и VII клас. 

 7. Повишено взаимно доверие между родители и учители, приемане и осъзнаване на различните роли в 

общата благородна цел – развитието и изграждането на млади личности с градивни цели, осъзнат и 

осмислен живот 
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