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I. Концептуална рамка на училищната и семейната среда и тяхното 

взаимодействие: 

Пътят към взаимодействието между семейството и училището минава 

през реалните партньорски взаимоотношения, които могат да се изградят 

само чрез овладяване на изкуството на "мирното, ненасилствено 

общуване". Негови ключови елементи са: уважение, взаимно доверие и 

признание към другия, умение да сдържаш отрицателните си реакции и 

съмнения, емпатия, толерантност, овладяване на проекциите за отсрещния 

човек, откриване на потребностите му и способност за постигане на 

компромис, общи цели и двупосочна комуникация. Този принцип на 

партньорство, трябва да се усвоява и редовно да се развива съвместно 

между родители и учители чрез общи дейности. 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. 

 Основната училищна политика и педагогическа концепция е за 

партньорство между училище и семейство. Истинско партньорство е 

основано на взаимно доверие, общи цели и двупосочна комуникация. То е 

взаимна връзка и преговорен процес, които изискват време. 

Училищната общност /среда/ включва: 

ученици, учители, родители и обслужващи звена, които подкрепят 

училището, чийто фокус са младите хора, здравни и социални служби, 

неправителствени организации, читалища и центрове за организиране на 

свободното време.  

 

II. Цели: 

1. Създаване на цялостен подход за развитие на взаимодействието 

между училищната общност и родителите. 

2. Създаване на устойчив образователен диалог между училищната и   

семейната среда чрез изграждане на доверие и подобряване на 

партньорството; 

3. Споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за 

качествено образование; 

4. Активиране на училището за приобщаване на родителите към 

училищния живот; 

5. Засилване на ролята и активността на родителя при подготовката и 

участието на децата в училище; 

6. Създаване на училищен климат, носещ спокойствие и 

удовлетвореност както на учители и ученици, така и на родителите. 

III. Задачи: 

1. Привличане на родителите, като съмишленици и участници в 

училищните инициативи; 

2. Преодоляване на напрежението в комуникацията между 



учениците, родителите и учителите; 

3. Изграждане на умения за работа в екип; 

4. Повишаване на професионалната и родителската компетентност 

в сферата на образованието, педагогиката и психологията както 

на педагогическия персонал, така и на родителското тяло. 

5. Оптимизация на детско- родителските отношения. 

IV. Дейности: 

№ Дейности Срок 

1. Запознаване на родителите с Механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието в 

институциите в системата предучилищното и 

училищното образование и с Алгоритъма за 

прилагане на механизма. 

до 30.09.2022 година. 

2. Регулярни срещи и консултации от 

педагогическите специалисти и ЕПЛР с 

родителите с цел привличането им към 

училищната среда. 

През учебната 2022/2023 

година. 

3. Вътрешни квалификационни дейности за 

учители с цел повишаване на компетенциите 

в сферата на комуникацията, изграждането на 

доверителни междуличностни отношения. 

МО през учебната 

2022/2023 година. 

4. Участие във външни квалификационни и 

обучителни дейности с цел повишаване на 

педагогическите компетентности. 

През учебната 2022/2023 

година. 

5. Включване на родителите в празници, 

тържества, проекти и др.: 

• 15.09.2022г. - Откриване на учебната 

година 

• 28.10.2022г. - Патронен празник на ОУ 

’’Добри Чинтулов” 

• 10.12.2021г.- Международен ден на 

правата на човека 

• 19.02.2023г. - 150 години от гибелта на 

Васил Левски; 

• 02.03.2022г. - Патриотична викторина 

по случай 03.март - Национален 

празник - Освобождението на 

България; 

 

 

 

 

През учебната 2022/2023 

година. 



 

• 22.03.2023г.- международен ден на 

водата 

• 27.03.2023г. Международен ден на 

театъра 

• Ден на ученическото самоуправление 

• 12.04.2023г. - Международен ден на 

космонавтиката; 61 години от първият 

полет на Ю. Гагарин в космоса. 

• 14.04.2023г. - 146г. От Априлското 

въстание. 

• 22.04.2023г. - Международен ден на 

Земята 

• 04.2023г. - Ден на детската книга 

• 04.2023г. - Ден на здравето 

• 21.04.2023г.- Великден; 

• 05.05.2023г. - Ден на Европа 

• 24.05.2023г.- Честване на Славянската 

писменост и култура; 

• 01.06.2023г. - Международен ден на 

детето; Ден на близнаците. 

• 02.06.2023г. - Ден на Ботев и на 

загиналите за свободата на България 

• 05.06.2023г. - Международен ден за 

опазване на околната среда 

 

6. Работа по проект „Училище за родители“,  

ежемесечни теми представени в сайта на. 

През учебната 2022/2023 

 г. 

7. Съвместно участие на ученици, учители и 

родители в благотворителни кампании и 

доброволческа дейност - „Мартеничка с 

кауза“ 

През учебната 2022/2023 

г. 

8. Съвместно участие на ученици, учители и 

родители в благотворителни кампании и 

доброволческа дейност - „Капачки за 

бъдеще“ 

През учебната 2022/2023 

г. 

9. Реализиране на извънкласен проект. През учебната 2022/2023 

г. 10. Създаване на клубове по интереси за 

ученици. 

През учебната 2022/2023 

г. 
 

 

Дата:12.09.2022г.                                              Изготвил:  

Координатор: ……………… 

/Николай Петков/ 
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