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Приета на Заседание на Педагогическия съвет с Протокол №8/04.09.2020г. 



  Настоящият план е изработен в синхрон с Програмата за работа с родители за 

приобщаване в училищната дейност. Планът разписва детайлен график на регулярните 

дейности по Програмата за работа с родители за приобщаване в училищната дейност, 

както и конкретните инициативи за учебната 2020 - 2021 година. 

 

1. РЕГУЛЯРНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

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

и Правилника за безопасни условия на труд. 

Срок: м.октомври 2020 г. 

Отг. Директорът и класните ръководители 

 

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

консултиране на родители и ученици. Актуален график е изложен на информационното 

табло на входа на училището и е публикуван в сайта на училището. 

 

Срок: м.октомври 2020 г. 

Отг.Класните ръководители 

 

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

обществени институции. 

Срок: постоянен 

Отг. Психолози и класни ръководители 

 

 

4. 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: постоянен 

Отг.Класни ръководители и психолози 

 

5. Предоставяне на консултации и практическа подкрепа. 

Срок:постоянен 

Отг.Класни ръководители и психолози 

 

6. Редовно въвеждане на информация за дейностите и мероприятията в сайта на 

училището. 

Срок: постоянен 

Отг.Класни  ръководители и психолози 

 



7. Участие на родителите в обсъждането на добри практики работата на класните 

ръководители. 

Срок: постоянен 

Отг.Класни ръководители и психолози 

 

8. Участие на родителите в дейността на Училищния ученически съвет. 

Срок:постоянен 

Отг.Директор, класни ръководители и психолози 

 

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

имейли с цел по-добра информираност за постоянното присъствие и успеха на учениците. 

Срок: постоянен 

Отг.Класни ръководители и психолози 

 

       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: постоянен 

Отг.Директор, класни ръководители и психолози 

 

 

2. КОНКРЕТНИ ИНИЦИАТИВИ В РАМКИТЕ НА ПРОГРАМАТА 

 

ДЕЙНОСТ ГРАФИК ОТГОВОРНИК УЧАСТНИЦИ 

1. Сформиране и работа 
на постоянен 
Родителски комитет за 
учебната година. 

 Излъчване на 
представители; 

 Договаряне на 
състава и 
функциите; 

 Срещи. 

04.09.2020 г. Училищни 
психолози 

Директор и 
педагогически 
екип 

2. Поддържане на група в 
социалната мрежа за 
споделяне на 
информация и 
материали от успешни 
училищни практики. 

постоянен Училищни 
психолози и 
класни 
ръководители 

Родители и 
педагогически 
екип 

3. Участие в онлайн 
родителски срещи, 
беседи, радио-
предавания по 
училищното радио,в 
Часовете на класа. 

постоянен Класни 
ръководители 

Директор и 
педагогически 
екип 



4. Работа по училищна 
програма „ Родители 
във виртуалната стая“. 

постоянен Класни 
ръководители 

Директор, 
педагогически 
екип, училищни 
психолози 

5. Педагогически 
подходи към прояви 
на детска агресия по 
програмата на 
учебното заведение и 
настоятелството  
„ Училище – модел за 
толерантни 
взаимоотношения“. 

постоянен Училищни 
психолози, 
класни 
ръководители 

Директор, 
педагогически 
екип, училищни 
психолози 

 

3. ОТЧЕТНОСТ 

Годишен отчет с анализ на ефективността: до 15.07.2021г. 

 

Изготвили: 

Десислава Зарева - Училищен психолог 

Лилия Черпанска – Училищен психолог 

 


