
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО 

Днес,………………….2021 година в град Варна, в изпълнение на Концепция за управление 

на взаимодействието между училищната общност и родителите „Модерни учители и 

родители – партньорство между училище и семейство“ – за училищата от Област Варна, 

утвърдена със Заповед № РД 06 – 1469/10.11.2020 година на началника на РУО – Варна, 

се подписа настоящото споразумение за партньорство между: 

 

1. ОУ „ Свети Свети Кирил и Методий“, представлявано от Дарина Димитрова – 

директор, с адрес на управление: ул. „Братя Миладинови“ №19, гр.Варна, 

наричано за краткост УЧИЛИЩЕТО, от една страна 

и  

2. Родителите/настойниците на учениците от……………клас, за краткост – 

ПАРТНЬОРИ, от друга страна,  

се сключи настоящия договор за следното: 

 

I.Предмет 

 

1. Страните се споразумяха да обединят своите усилия за осъществяване на 

ефективно взаимодействие между училището и семейството за постигане на 

ползотворно сътрудничество в областта на обучението, възпитанието и 

социализацията на децата/учениците. 

2. Чрез настоящото споразумение страните установяват своите ангажименти, 

отговорности и отношения между партньори, които се прилагат за постигане на 

целите на гореспоменатото сътрудничество. 

3. ПАРТНЬОРИТЕ и УЧИЛИЩЕТО нямат право да прехвърлят отговорността за 

възпитанието на детето/ученика само на една от страните. 

4. Условията, упоменати тук, са признати и приети от страните. 

 

II. Вид на сътрудничеството 

 

1. Сътрудничеството се осъществява като равноправно партньорство. 

2. Родителите и учителите са еднакво отговорни за осигур яване благополучието на 

децата/учениците. 

 

III. Срок на сътрудничеството 

 

1. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписване от двете страни. 



2. Срок – до приключване на етапа на обучение на учениците от ……… клас в ОУ 

„Свети Свети Кирил и Методий“ гр. Варна.  

 

 

IV. Ангажименти и отговорности на страните 

 

УЧИЛИЩЕТО, в изпълнение на предмета на споразумението, извършва следното:  

1. Информира и взаимодейства със семейството чрез:  

 сайта на училището;  

 осъществява лична комуникация чрез класен ръководител, учител, 

заместник-директор, директор, съобразно конкретните потребности на 

всяко едно дете/ученик; 

 електронен дневник; 

 електронни форми за комуникация, MICROSOFT TEAMS, SHKOLO, VIBER. 

 

2. Проявява уважение и доверие към семейството на ученика. 

3. Подпомага усъвършенстването на родителските умения и компетентности. 

4. Насърчава и подкрепя всяко дете/ученик според неговите способности и силни 

страни. 

5. Подкрепя родителите в осигуряването на спокойна среда за учене у дома. 

6. Включва членовете на семейството, като доброволци, в дейностите на 

училището. 

7. Осигурява среда, гарантираща сигурност и достойнство на детето/ученика. 

8. Осигурява защитена, естетична и технически обезпечена материална база за 

осъществяване на учебния процес. 

9. Формира нагласи за приемане на различията между децата/учениците, основани 

на раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия.  

10. Включва представители на семейството в урочната дейност; в часа на класа; в 

извънкласна и извънучилищна дейност като генератори на идеи и участници в 

дейности за подобряване на възпитателната среда в образователната 

институция. 

11. Осигурява условия за физическо, духовно и социално развитие. 

12. Информира родителите за постижения и затруднения, за добро и неприемливо 

поведение на детето/ученика. 

 

ПАРТНЬОРИТЕ, в изпълнение на предмета на споразумението, извършват следното: 

1. Подкрепят и съдействат за спазване на правилата за поведение на 

децата/учениците в училище, съгласно правилника за дейността на училището и 

заповедите, издадени от Директора. 

2. Проявяват уважение и доверие към педагогическите специалисти и останалия 

персонал в УЧИЛИЩЕТО. 



3. Осигуряват редовното и навременно присъствие на детето в задължителното 

предучилищно образование и на ученика в училище, необходимите учебници, 

учебни помагала и принадлежности за обучението им. 

4. Информират своевременно УЧИЛИЩЕТО за заболявания на детето, специфични 

особености по отношение на храненето на детето и др. 

5. Активно се включват и съдействат при реализацията на дейности на 

образователната институция – празници, тържества, състезания, конкурси, 

фестивали и др. 

6. Уведомяват своевременно УЧИЛИЩЕТО в случаите на отсъствие на детето или 

ученика. 

7. Създават условия за самостоятелно учене вкъщи и съдействат за изграждане на 

умения за учене през целия живот. 

8. Осигуряват помощ, когато бъдат помолени, но се въздържат от поемане на 

отговорност при допуснати грешки, така че детето да работи самостоятелно и да 

се учи от опита. 

9. Формират положително отношение към ученето и опазването на материалната 

база. 

10. Осъществяват регулярни присъствени или онлайн  срещи с класния ръководител 

и учителите на детето/ученика. 

11. Изискват информация за детето/ученика от УЧИЛИЩЕТО. 

12. Възпитават самоуважение у детето си. 

13. Предоставят вярна информация и документация, оказват съдействие при 

неприемливо поведение на детето, осигуряват редовно посещение на занятия. 

 

V.Принципи на нравствено отношение и конфиденциалност 

 

1. Учителят трябва да е в максимална степен дискретен и информацията от 

родителя да се пази в тайна, освен ако тя не е свързана със закононарушения и 

не застрашава здравето и живота на детето или ученика. 

2. УЧИЛИЩЕТО и ПАРТНЬОРИТЕ спазват принципите на взаимопомощ и 

сътрудничество помежду си. 

 

VI.Прекратяване на споразумението 

 

1. Настоящето споразумяване се прекратява:  

1.1.С изтичане на срока на действието му; 

1.2.С напускане на училището от ученика. 

2. ПАРТНЬОРИТЕ не могат да бъдат задължавани по съдебен или друг принудителен 

ред да изпълняват ангажименти, произтичащи от това Споразумение. 

3. Действието на Споразумението спрямо Партньор се прекратява, когато той 

едностранно заяви оттеглянето си от него спрямо всички останали Партньори. 



 

VII. Общи разпоредби 

 

1. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на 

настоящето Споразумение, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. 

2. По отношение на всички неуредени въпроси се прилагат ЗПУО, подзаконовите 

нормативни актове за системата на предучилищното и училищното образование. 

3. Настоящото споразумение може да бъде изменено или допълнено от страните с 

анекс, в писмена форма. 

4. Натоящото Споразумение се състави в два еднообразни екземпляра – по един за 

всяка от страните, като екземплярът за родителите се съхранява от председателя 

на родителския актив. 

 

 

                     ЗА УЧИЛИЩЕТО                                                                ПАРТНЬОРИ 

 

Дарина Димитрова ………............ ……………………………………. 

 

 Директор на ОУ „ Свети Свети Кирил и Методий“,                                име и подпис на родителите 

 град Варна               


