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

1. ВЪВЕДЕНИЕ  

  Настоящата програма е създадена с убеждението, че в основата на 

взаимодействието между семейството и училището трябва да лежат принципите на 

взаимното доверие, търпение, уважение и взаимопомощ. Родители и педагогически 

екип са в основата на изграждане на здрава и ангажирана местна общност, която 

гарантира среда за пълноценно развитие на всеки ученик. 

2. ЦЕЛ И ЗАДАЧИ  

Цел: Повишаване ефективността и интензитета на родителско участие в училищния 

живот. 

Задачи:  

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.Реализиране на различни форми за родителско участие в училищния живот. 

 

3. РОДИТЕЛСКИ КОМИТЕТ  

 С оглед ефективна работа по настоящата програма се формира родителски комитет. 

Комитетът е излъчен от родителите в съответните класове и класните ръководители 

на класовете. 

 

Състав на родителския комитет за учебната 2020-2021 г. 

1. Анета Янкова (родител на Анна Наумова, 1г кл.) 

2. Силвия Денева (родител на Игор Ламбов, 2а кл.) 

3. Деница Караянева (родител на Тодор Радев, 3а кл.) 

4. Анета Янкова (родител на Борис Наумов, 4б кл.) 

5. Руслана Стойчева (родител на Александрина Стойчева,5д кл.) 

6. Анна Георгиева (родител на Ева Атанасова, 6в кл.) 

7. Павлина Ганчева (родител на Марина Ганчева,7в кл.) 



 

     Функции на родителския комитет: 

1.Представлява родителите и изразява мнението на родителите по отношение на 

училищната работа. 

2.Инициира и организира дейности и инициативи на родителската общност. 

3.Подкрепя дейността на Училищния ученически съвет. 

4.Работи за популяризиране на добри практики и инициативи, свързани с училищния 

живот сред общността на гр.Варна. 

 

 

 

4. ФОРМИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛИТЕ 

 

      Индивидуални и семейни  

 Срещи в училище 

 Консултации 

 Кореспонденция 

 

 

     Представителство и участие в управлението  

 Училищното настоятелство  

 Родителски комитет 

 

      

      Групи 

 Беседи и лектории 

 Тематични срещи и консултации 

 Групови активности в рамките на мероприятия на класа 

 Групови активности в рамките на училищни мероприятия  

 Помощ в организиране и участие в извънкласни дейности и мероприятия  

 Посещение на открити уроци 

 

 

      Колективни 

 Родителски срещи на класа 

 Общоучилищни родителски срещи 

 Дни на отворените врати 

 Празници 

 

 



 

 

5. РЕГУЛЯРНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОГРАМАТА 

 

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

и Правилника за безопасни условия на труд. 

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. 

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

други обществени институции. 

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. 

5. Предоставяне на консултации и практическа подкрепа. 

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

училището. 

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

ръководители. 

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

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. 

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. 

 

 

Конкретните инициативи и дейности за работа в съответната учебна година се 

организират съобразно План за работа с родителите за приобщаване в училищната 

дейност. 

 

6. ОТЧЕТНОСТ 

  

Годишен отчет с анализ на ефективността: до 30.07.2021 г. 

 

Изготвили: 



Десислава Зарева - Училищен психолог 

Лилия Черпанска – Училищен психолог 


