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Настоящата програма и приложеният към нея График с дейности за часа на класа е 

приета с решение на Педагогически съвет с протокол №14/14.09.2022 г. и утвърдена 

със Заповед №РД 07-482/14.09.2022 г. 

 



I.Цели 

   Съучастие на настоятелството за постигане на амбициозната училищна цел – качествено 

образование и висока образователна резултатност. 

   Изразяване гледната точка на родителите с оглед постигане на прозрачност и откритост, 

обективност и ефективност на училищната политика. 

   Партниране при реализиране на гражданско образование в разнообразните му аспекти с цел 

формиране на национални и общочовешки добродетели. 

   Пълноценно включване в дейностите на родители в качеството им на специалисти по начин, 

обогатяващ работата на училището и съобразен с потребностите и интересите на учениците. 

 

II.Дейности 

1. Гостуване на родители в часове на класа 

   Отг.:кл.ръководители 

2. Участие на родители в училищни тържества (откриване на учебна година, Патронен 

празник, спортни празници, закриване на учебна година) 

Отг.:училищно ръководство 

3. Асистиране от родители - педагози на учители по предмети в учебни часове 

     Отг.:зам.директори УД 

4. Участие на родители-специалисти като жури и публика при провеждане на училищни 

състезания, викторини и др. 

       Отг.:учители 

5. Провеждане на беседи от родители по училищното радио – педагози, юристи, културни 

дейци, медицински специалисти, полицаи и др. 

    Отг.:училищни психолози 

6. Безвъзмездно обучение на учителите от родители – преподаватели във ВУЗ и др. 

    Отг.:зам.директори УД   

7. Участие на родители при естетизиране на работната среда в класните стаи на доброволен 

принцип 

    Отг.:кл.ръководители 

8. Провеждане на открити за родители занятия в начален етап – празници на буквите, вечери 

на математиката и др. 

    Отг.:начални учители 

9. Провеждане на извънучилищни дейности с участието на родители – при запознаване със 

забележителностите на града (библиотека, музеи, държавни и общински институции, 

медии, спортни обекти и др.) 

    Отг.:учители 


