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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Всеизвестно е, че главната отговорност за образованието, възпитанието и реализацията на 
младите хора споделят семейството и училището, затова участието на родителската общност 
в организацията на училищното обучение е от изключителна важност за постигане на 
качествен образователно-възпитателен процес. 
    Сътрудничеството в случая се изразява в стремежа на родители и учители да работят 
съвместно за постигане на общи цели. Когато съвместната работа се гарантира от структури 
и правила, с течение на времето тя се превръща в навик, страховете и предразсъдъците биват 
преодолени. Подобен положителен опит липсва на повечето родители и учители от техните 
собствени ученически години. За да бъдат преодолени стари и нови предубеждения е 
необходимо да приемем: 
 Родителите не са нито вносители на необосновани искания, нито клиенти в училище.  

Те са партньори на учителите. 
 Родители, които имат позитивно отношение към училището, подпомагат 

образованието на своите деца. 
 Учители и училищно ръководство, които се стремят към партньорство с родителите, 

            благоприятстват успеха на своята работа. 
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Грижовните родители знаят, че тяхното дете ще се чувства по-добре, ако всички деца в класа 
се чувстват добре. Те работят за това в родителската общност според собствените си 
възможности. 
Ролята на училищното ръководство е да въвежда механизми за насърчаване партньорските 
взаимоотношения на всички нива: 
 Лични контакти между родител и учител; 
 сътрудничество на ниво клас; 
 сътрудничество на ниво училище; 
 сътрудничество, излизащо извън рамките на училището. 

 
Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилията си в името на това 

децата да получат най-доброто като образование и възпитание. Ново проучване на 
изследователи от Масачузетския технологичен институт под ръководството на проф. Джани 
де Фарджа открива, че усилието на родителите да се занимават с учебния процес на децата 
си е от най-голямо значение за качеството на тяхното образование. Вниманието на 
родителите е факторът, нареждащ се на първо място по значение в сравнение с усилията на 
специалистите в училище и личната мотивация на самото дете. Ето защо създаването на 
успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от изключителна 
важност и за самите тях, и за децата. Обичайните практики и форми на общуване между 
родителите и училището, според нас в настоящия момент в българското училище не са 
достатъчно ефективни и не постигат желания резултат, а нерядко се получава обратен ефект. 
В основата на взаимодействието между семейството  и училището трябва да  лежат  
принципите на взаимното доверие и уважение, поддръжка и помощ, търпение и търпимост 
един към друг. 
 

II.ОСНОВНИ РАЗБИРАНИЯ /ПРИНЦИПИ/ ЗА СЪЩНОСТТА НА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУЖДУ УЧИЛИЩНАТА И СЕМЕЙНАТА СРЕДА 

 
 1.Семейството носи първостепенна отговорност за образованието и развитието на 

своите деца 
Цивилизационните промени в края на ХХ век признаха ролята на родителите като първи 

и най-важни “учители” на своите деца. Тази промяна на утвърждаване на родителските 
ангажименти се осъществи чрез законодателната уредба (провокирана от Конвенцията за 
правата на детето и др.), която дефинира отговорността на родителите за развитието на 
техните деца. Формализира се естественото право на родителите да бъдат най-отговорните, 
най-заинтересовани и най-влиятелни лица за развитието на техните деца. Това обстоятелство 
постепенно промени позицията на семейството спрямо училището, което все повече има 
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претенции спрямо образованието, сравними с тези на потребител и мениджър. Когато 
училището не разбира променената ролева позиция на семейството спрямо образованието, то 
превръща родителите в агенти на конкуренцията, вместо партньори в образователния процес. 
 
Обществеността все по-ясно осъзнава, че: 
 
    2.Училищата са за децата (а не за учителите), и повече принадлежат на родителите, 
отколкото на учителите 
Родителите са агенти на промяната в образованието. Образът за развитието на училището в 
общ план се задава (централизирано) от обществото, а в регионален и местен план се задава 
от училищната  общност. 
      3.Училището е много повече от една административна единица, то е събирателен 
център на училищната общност 
Училищна общност (среда) включва множество групи, които са свързани с училището чрез: 
личностни връзки, професионални роли, или по географски принцип. Училищна общност 
включва учители, ученици и родители, както и широк кръг от съграждани, всички 
обслужващи звена, които подкрепят училището, и службите, чиито фокус са младите хора: 
здравни и социални служби, неправителствени организации, търговски обекти, центровете за 
организиране на свободното време и за оказване на психологическа подкрепа на младите 
хора. 
   4.Децата учат и се развиват най-добре, ако образователният процес се осъществява в 
рамките на училищната общност 
Показател за ефективността на училището е степента, в която то успява да съдейства за 
интегрирането на различните групи (ученици, учители, родители, общественост и др.) в една 
функционална училищна общност. Изборът, направен от училището по отношение на 
характера на взаимоотношенията със семействата и общността е показател за училищните 
ценности и нагласи. Изборът на тези взаимоотношения безспорно въздейства на чувствата и 
поведението на учениците, на техните семейства и другите членове на общността. 
 

III.ЦЕЛИ 
 

1. Постигане на ефективно взаимодействие между училищната общност и родителите.  
2. Преодоляване на взаимното недоверие и отчуждение между училището и 

семейството. 
3. Изграждане на позитивна нагласа на родителите към училището. 
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4. Създаване на измерими критерии за сътрудничеството между училището и 
семейството. 

IV.ЗАДАЧИ 
1. Формиране на училищна политика за сътрудничество между училището и родителите. 
2. Приобщаване на родителите за участие в училищните инициативи. 
3. Подкрепяне заинтересоваността на родителите към учебно-възпитателния процес и 

превръщането им в партньори на училището. 
4. Активно участие на родителите в обсъждането и решаването на училищните 

проблеми. 
5. Изграждане на умения за работа в екип. 
6. Постигане на училищно-родителски договор за сигурна училищна среда. 
7. Създаване на устойчив механизъм за приобщаване на семейството като неразделна 

част от възпитателно-образователния процес, за формиране на общочовешки 
ценности и добродетели за развитие на индивидуалността на ученика, за изграждане 
на свободна и морална личност, уважаваща законите и правата на останалата част от 
обществото. 

 
V. ОСНОВНИ  НАПРАВЛЕНИЯ НА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА УЧИТЕЛИТЕ С 

РОДИТЕЛИТЕ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Психоло-
педагогическо 

просвещение на 
родителите  

(родителски лектории; 
конференции; 

индивидуални и 
тематически 
консултации; 

родителски срещи) 
 

Въвличане на  родителите в 
учебно- възпитателния процес   

( дни на отворените врати, 
открити уроци и извънкласни 

мероприятия; 
помощ в организацията и 

провеждането на извънкласни 
мероприятия, развитие на  

материално-техническата база 
на училището) 

 

Участие на  
родителите  

в управлението  
на учебно-

възпитателния процес   
(участие на родителите 

в работата на 
училищния съвет; 

участие на родителите в 
работата на  

родителския актив и 
училищното 

настоятелство) 
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VI. ФОРМИ НА ВРЪЗКА МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО И СЕМЕЙСТВОТО 

1. ИНДИВИДУАЛНИ 
 Посещение в дома; 
 Покана за разговор в училище; 
 Индивидуални педагогически консултации; 
 Кореспонденция; 

2. ГРУПОВИ 
 Родителска лектория; 
 Тематични консултации; 
 Мероприятия на класа; 
 Родителски вечери; 

             З. КОЛЕКТИВНИ 
 Родителска среща на класа ; 
 Общоучилищни родителски срещи; 
 Дни на отворените врати; 
 Празници; 

 
VII. МЕТОДИ 

1. Използване на иновативни методи за превръщане на родителя в ефективен 
партньор на учителя. 

2. Взаимодействие училище-семейство и активно сътрудничество.  
 

 
VIII. ДЕЙНОСТИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ  

 
А. Психолого-педагогическо просвещение на родителите   

Планиране и прилагане на мерки за: 
1. Идентифициране на проблемите в отношенията училище-родители. 
2. Повишаване психолого-педагогическата и правната грамотност на родителите:  
 права и задължения на родителите съгласно нормативната уредба; 
 процедура за налагане на санкции на учениците; 
 процедура за прилагане на обща и допълнителна подкрепа за личностно 

развитие на учениците; 
 процедура за подаване на жалби и сигнали;  
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 условия за получаване на стипендии; 
 родителите, като като „учители“ на своите деца;  
 провеждане на НВО и ДЗИ.  

3. Работа с родители на проблемни ученици: 
 организиране на работни срещи между родители и класен ръководител за 

обсъждане на проблемите и предприемане на ефективни действия за 
преодоляване на проблема; 

 организиране на тренинги по казуси, свързани с взаимодействието ученик-
родител-училище; 

 възрастовите кризи, корените на агресията и начини за справяне; 
 родителят в помощ на училището за мотиваране на учениците за учене; 
 пътища за откриване на доброто и на творческия потенциал у всеки ученик, 

които са като превенция срещу негативните прояви. 
4. Работа с „трудни“ родители: 
 срещи и дискусии: кой е успешен родител; какво искам детето ми да получи 

от училище; как да учим с децата си; 
 изготвяне на съвети за родителя;  
 работа с родители, които не приемат, че децата им имат обучителни и 

поведенчески проблеми и отказват помощ. Механизъм за въздействие и 
взаимодействие . 

5. Дейности за повишаве на доверието между училището и родителската общност: 
 повишаване информираността на родителите за ставащото в училище чрез 

информационно табло, страница на сайта на училището; 
 връзка с родителите чрез електронните форми за комуникация; 
 проучване мнението на родителите по важни въпроси за училищната 

общност чрез анкети, родителски срещи и индивидуални разговори; 
 използване на психолого-педагогически техники за изграждане на 

доверителни отношения между училището и родителите; 
 модели на позитивен диалог между родители и училище. 

 
Б. Привличане на  родителите в учебно-възпитателния процес   

(Родителите като партньори на училището в учебно- възпитателния процес) 
1. Активно включване на родителите в превенция на подрастващите от 

опасностите в интернет, наркотици; 
2. Ден на отворените врати. Как протича един учебен ден. 
3. Родителите в помощ на училището: 
 включване в проекти заедно с децата за подобряване на материалната 

база на училището като:  озеленяване на дворна площадка, интериорна 
украса и други; 

 подготовка за първия учебен ден; 
 събиране на хартия за вторични суровини и други инициативи 

4. Участие в подготовката и реализирането на различни училищни изяви: 
 спортни празници; 
 състезания „Мама, татко и аз заедно можем“; 
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 патронен празник на училището;  
 Ден на професионалното ориентиране – професията на моя баща; какъв 

искам да стана; 
 информационен ден за професиите – представяне на професиите от 

гледна точка на възката им с преподавания училищен материал; 
 участие на родителите в учебни екскурзии; 
 участие в подготовката на урочната дейност според възможностите и 

професията на родителя; 
 присъствие на родителите на открити уроци; 
 участие на родителите в представителни изяви по проекти, по които 

работи училището. 
5. Клуб на родителя  - работа по интереси, споделяне на проблеми и опит: 
 кулинария ; 
 приложни изкуства; 
 група на самотния родител за споделяне на личния родителски опит във 

възпитанието на децата;  
 занимателни игри с децата и учениците;  
 здравословен живот;  
 група на бабите настойници. 

 
В. Участие на  родителите в управлението на учебно-възпитателния процес  
  

1. Договореност между училището и семейството с формиране на конкретни 
роли и отговорности – права и задължения на страните.  

2. Участие на родителите в управлението на учебно-възпитателния процес 
чрез ефективна работа на родителския съвет  на класа и на училищното 
настоятелство.  

3. Подкрепяне на родителски инициативи за по-ефективен учебно-
възпитателен процес. 

 
IХ .ПОДХОДИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА 

 
1. Съвместно чрез дейностите, заложени в програмата и плановете. 
2. Чрез оказване на методическа подкрепа от специалисти. 
3. Чрез провеждане на квалификационна дейност. 
4. Чрез провеждане на съвещания и работни срещи с директорите, учители, 

педагогическите съветници и родителите. 
 
 

Х.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
 

1. Добро съструдничество между родители и учители за постигане на резултати в 
обучението и възпитанието на децата и учениците. 
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2. Преодоляна пасивност и скептицизъм на родителите по отношение на 
възможностите на училището да предложи интересни и полезни за децата 
извънкласни форми за изява. 

3. Активно участие на голям брой родители с дейности и в извънкласни форми, 
съвместно с децата си. 

4. Гарантиран равен и качествен достъп на учениците до образование чрез 
подобряване на образователната среда. 

5. Постигнати по-високи резултати от НВО в IV  и VII клас и ДЗИ. 
 

ХI. КРИТЕРИИ  И ИНДИКАТОРИ ЗА АНАЛИЗ НА ИЗВЪРШЕНАТА ДЕЙНОСТ В 
УЧИЛИЩЕ И НА ПОСТИГНАТИТЕ РЕЗУЛТАТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА  ГОДИНА  

1. Критерий – училище 
 
Индикатори: 
 Брой проведени общи  родителски срещи; 
 Брой проведени концерти, състезания, конкурси и др. инициативи; 
 Брой проведени работни срещи с родители на проблемни ученици; 
 Ефективно работещ сайт на училището; 
 Направени анкети; 
 Изработени информационни табла; 

 
2. Критерий – родители 

                  Индикатори: 

 Процент родители, участвали в инициативи на училището; 
 Процент ученици с родители, дългосрочно и/или постоянно пребиваващи в 

чужбина; 
 Направени анкети. 

 
3. Критерий – ученици 
Индикатори: 

 Процент ученици, участващи в инициативи на училището; 

 Процент ученици, участващи в групи на извънкласни дейности; 

 Резултати от НВО и ДЗИ. 

 
 
           Настоящата Програма е приета на Педагогически съвет ( Протокол № РД-05-11 / 
08.09.2020г. ).Програмата  остава отворена за допълване и актуализация. 
 


