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          УТВЪРЖДАВАМ! 

 

          ДИРЕКТОР: ………………….. 

                                                                                                      / Павлинка Шопова – Начкова /  

 

 

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА С РОДИТЕЛИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020 / 2021 г. 
 

Приета с Решение № 69, Протокол №11/14.09.20 година от заседание на 

Педагогическия съвет 

 

I Общи положения 

Формирането на децата като личности ангажира всички, които в различна степен са 

свързани с отглеждането и възпитанието им. Пряко ангажирани с този процес са 

родителите и учителите. Сътрудничеството между родителите и училището, основано на 

Положителна комуникация, ще допринесе за по-добрата адаптация и социализация на 

децата в учебната среда и ще повиши степента на важност за детето на училището и 

образованието. Привличането на родителите като активни участници в училищния 

живот на децата им ще изгради по - стабилна връзка между родител – учител - училище 

в посока на доверие, уважение и толерантност между трите страни. Изграждането на 

партньорство между родителя, училището като институция и учителя като най-близък до 

децата в пози период с от съществена необходимост всяко дете да развие своя 

потенциал. 

Училищната програма за работа с родители е разработена въз основа на стратегията 

за развитие на СУ „Св. Климент Охридски“ гр. Пещера за периода септември 2020 -

септември 2021 и годишен план за дейността на училището. 

 

II Цели на програмата 

1. Подобряване на взаимодействието между ученици, учители и родители.  

2. Засилване ролята на родителите в училищния живот.  

3. Подобряване качеството на образователно - възпитателния процес и социализацията 

на учениците в училищната среда. 

4. Повишаване на информираността на родителите по отношение на работата с техните 

деца. 
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III Форми на връзка между училището и родителите 

 

1. Индивидуални – покани за посещение в училище,  индивидуални педагогически 

консултации, консултации с педагогически съветник, кореспонденция.  

2. Групови - тематични консултации, мероприятия на паралелката и класа, Дни на 

отворени врати, инициативи на училището. 

3. Празници. 

 

IV Дейности по изпълнение на програмата 

 

1. Провеждане на родителски срещи, преди началото на учебната година,  с родители и 

ученици по план приема за I, V и VIII клас с цел по-добрата адаптация и социализация 

на учениците в училищната среда 

                                                                                                 Срок: месец септември 2020 г. 

                                    Отг.: Класни ръководители, учители, директор, педагогически съветник 

 

2.  Провеждане на родителски срещи във всички класове. 

                                        Срок: месец септември 2020 г. 

                                            Отг.: Класни ръководители 

 

3.  Да се изградят родителски съвети към всички паралелки. 

                                    Срок: месец септември 2020 г. 

                                        Отг.: Класни ръководители 

 

4.  Редовно провеждане на консултации между родители и учители, на които да се 

обсъжда отношението на учениците към образователно - възпитателния процес по 

всеки предмет (класните ръководители съдействат за осигуряване присъствието на 

родителите). 

                                      Срок: през учебната година 

                               Отг.: Директор, класни ръководители и учители, педагогически съветник 

 

5.  Активно участие на родителите в обсъждането на актуални за децата им въпроси от 

училищния живот; при вземането на решения и тяхното реализиране; предлагането 

на различни теми за дискусия; в провеждането на различни инициативи и събития на 

паралелката и класа 

                                     Срок: през учебната година  

                                                                   Отг.: Класни ръководители, педагогически съветник 

 

6. Съдействие от родителите чрез училищното настоятелство при подготовка и 

провеждане на училищни мероприятия. 

                                     Срок: през учебната година 

                                                                   Отг.: Класни ръководители, педагогически съветник 

 

7. Съвместно с училищното настоятелство, родителите и ученическия съвет да се 

предприемат мерки за подобряване на работната среда и дисциплината в училище, и 

за намаляване на безпричинните отсъствия. 

                                         Срок: през учебната година 

                   Отг.: Учители, педагогически съветник 

 

 



8. Индивидуална работа с родители на проблемни ученици. 

                                                               Срок: през учебната година 

                                                                    Отг.: Класни ръководители, педагогически съветник 

 

9. Подобряване на комуникацията между родител - учител- ученик за изграждане на 

доверие, уважение и толерантност. 

                                                              Срок: през учебната година 

                                                                    Отг.: Класни ръководители, педагогически съветник 

 

10. С цел приобщаване на родителите към училищните изяви да бъдат насърчавани 

активно да  участват в тържества за : 

- откриване на учебната година на 15.09.2020 г.; 

- ритуали по връчване на удостоверения, свидетелства и дипломи на учениците;  

- изпращане на зрелостниците и предаване на училищното знаме; 

                                                              Срок: май – юни 2021 г.; 

                                                         Отг.: Класни ръководители 

 

11. Насърчаване родителите да споделят с учителите проблемите и 

постиженията на своите деца. Организиране на неформални срещи между 

родители и учители, на които да се обсъждат въпроси от училищния живот. 

                                                                Срок: през учебната година 

                                                                 Отг.: Класни ръководители 

10.Сътрудничество между родители и учители с цел осигуряването на плавен преход 

между различните образователни етапи, за да могат учениците да имат увереност в 

собствените си възможности, мотивация за учене и личностно развитие, желание да 

посещават училището 

                                                             Срок: през учебната година 

                                                   Отг.: Класни ръководители, учители и педагогически съветник 

 
V Очаквани резултати  

1. Оптимално взаимодействие между ученици, учители и родители. 

2. Приобщаване на родителите в училищния живот. 

3. Повишаване качеството на образователния - процес и социализацията на учениците в 

училищната среда. 

4. Намаляване на отсъствията по неуважителни причини. 

5. Намаляване на междуличностните конфликти между учениците и превенция на 

агресията и тормоза в училище. 

6. Създаване на толерантни взаимоотношения между деца от различни социални, 

културни и етнически общности.  

7. Повишаване на педагогическата култура и ангажираността на родителите и 

обществеността при обучението и възпитанието на учениците. 

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

на образователната среда. 

 

Изготвил: Е. Гивечева: …………………… 

                  Д. Найденова: …………………. 
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