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СИСТЕМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ КОМУНИКАЦИЯТА С РОДИТЕЛИТЕ 

ОСНОВНА ЦЕЛ: 

 

ПРИВЛИЧАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО ПАРТНЬОРИ  за осигуряване на 

възможно най–добри условия за обучението на учениците. 

 

ЗАДАЧИ: 

 Подобряване информираността на родителите. 

 Опазване живота и здравето на учениците. 

 Създаване възможност за по-активно включване на родителите в училищния живот. 

 Осигуряване на обратна връзка от страна на родителите. 

 Повишаване културата на общуване. 

 

ДЕЙНОСТИ ЗА: 

І. ПОДОБРЯВАНЕ ИНФОРМИРАНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ 

 1. Спазване на утвърдени от директора: 

 график за приемното време на преподавателите 
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 график за допълнителен час на класния ръководител за работа с родителите 

 график на родителски срещи на класа 

2.   Всички основни документи, касаещи дейността на училището и ангажираността на 

родителите, да са качени в сайта на училището. 

3.  Всяка допълнителна информация, отнасяща се до родителите да бъде поставяна     

своевременно на информационното табло „За вас, родители” или на сайта на чилището. 

 4. Класните ръководители да уведомяват родителите чрез изпращане на имейли или по 

телефона за инциденти или за нарушения на дисциплината на ученика през изтеклия ден. 

 5. Класните ръководители да информират родителите за отлични изяви на ученика в    

извънкласни и извънучилищни дейности. 

6.Преподавателите да вземат информирано съгласие от родителите за участие на 

учениците в извънучилищни мероприятия. 

 

 

ІІ. ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ 

1.    При бягство на ученик от час незабавно да се уведомяват родителите по телефона. 

Учителят, регистрирал бягството от часа, уведомява класния ръководител или помощник-

директора. 

 2.   При отсъствие на ученика по причини, зависещи от семейството или свързани със 

здравето му, родителят информира веднага класния ръководител. 

  3.     В случай, че ученикът се почувства не добре по време на учебни занятия, същият 

може да бъде освободен от училище само след разговор по телефона с родител. 

 

ІІІ. СЪЗДАВАНЕ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПО-АКТИВНО ВКЛЮЧВАНЕ НА 

РОДИТЕЛИТЕ  В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ 

1.Родителите правят предложения, свързани с организацията на образователно-

възпитателния процес. 

2.Родителите подават сигнали за допуснати нередности в училището. 

3.Родителските активи могат да отправят предложения до директора на училището или до 

Обществения съвет, свързани с всяка сфера на училищния живот. 

4.Проучване чрез анкети мнението на родителите по въпроси, касаещи училищния живот 
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5.Обявяване „Ден на отворени врати”/ родителите могат да посещават учебните часове в 

училището/. 

6.Участие на родители в организацията и провеждането на учебни часове. 

 

ІV. ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБРАТНА ВРЪЗКА ОТ РОДИТЕЛИТЕ 

 1. Родителят да информира класния ръководител за поведението на ученика в 

семейството; 

  2.  Родителят да информира класния ръководител при проблеми в семейството, които 

биха повлияли на поведението и успеха на ученика (развод, проблеми с материалното 

състояние на семейството и др.) 

  3. Родителят да се явява в училище винаги, когато е поканен за разговор от класния    

ръководител или директора на училището. 

 

 

 

ПОВИШАВАНЕ КУЛТУРАТА НА ОБЩУВАНЕ 

 1.Провеждане на открити уроци за родители. 

  2.Обучение на родителските активи по проблемите на общуването с децата. 

  3.Работа на Училищната комисията за борба с противообществените прояви при 

малолетни и непълнолетни  с  родители на ученици, нарушили  Правилника на училището 

или допуснали други сериозни нарушения. 

Децата могат да бъдат стимулирани да се променят, да се учат, да постигат успехи и 

да осъществяват своите мечти, само ако училището се превърне в място, където 

всяка група – учениците, родителите, учителите, ръководството – могат да разчитат 

на разбиране и подкрепа помежду си. Затова е много важно родителската общност да 

се включи активно в училищния живот. Във всички училища, се организират 

дейности за активизиране и овластяване на родителите. В повечето от тях тези 

дейности се ръководят от Родителски клуб. Родителският клуб е ключът към 

търсенето и намирането на общи решения и най-добри подходи за справяне с 

предизвикателствата, които ни отправя ежедневието, с цел подобряване на нашия 

живот и постигането на мечтите – на децата ни и нашите. Целта на Родителския 
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клуб е привличане на родителите и ангажирането им с училищния живот; 

ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с деца, застрашени 

от отпадане; създаване на активна връзка между училището и родителската 

общност. Важна цел е и повишаването на капацитета и самоорганизацията на 

родителската общност.  

 

КАКВО Е РОДИТЕЛСКИ КЛУБ?  

Това е група от активни родители, които доброволно искат да се ангажират с дейности за 

по-добро бъдеще на своите деца. Той може да включва членовете на Обществения съвет, 

но не само – той трябва да е съставен от по-широк кръг родители.  

 Група родители, убедени, че искат да помогнат на училището, и ще помагат безвъзмездно 

с цел по-добро бъдеще на своите деца.  

Група родители, които се събират периодично – поне веднъж месечно, а може и по-често, 

и провеждат събирания с цел обсъждане на значими теми за тях и за децата си, свързани с 

образованието.  

Група родители, вярващи, че могат да постигнат много и положителни успехи за себе си и 

за децата си, чрез добра комуникация помежду си, с учители, родители и други 

институции. 

 Група организирани родители, които могат да влияят на училищните дейности, 

позволяващи участието на родители (организиране на екскурзии, мероприятия, 

подобряване на материалната база и т. н.). Родителският клуб въздейства на децата по 

начин, по който никой друг не може.  

Какви са ЦЕЛИТЕ на АКТИВНИЯ РОДИТЕЛСКИ КЛУБ?  

За да направим така, че нашите деца да израснат като успешни личности и да 

реализират своите мечти за едно успешно бъдеще, е необходимо ние, родителите, 

работейки заедно, да си поставим следните цели:  

 • Привличане на по-голяма част от родителите и ангажирането им с училищния живот.  

• Ангажиране на родителите в решаването на проблеми, свързани с превенция на 

отпадането на деца от училище и работа със застрашени от отпадане ученици. 

 • Повишаване на капацитета и самоорганизацията на родителската общност.  
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• Включване на родителската общност като активен участник в училищния живот.  

• Развиване на положително отношение на децата към ученето и редовно посещение на 

училище.  

• Насърчаване на децата към продължаване на образованието след 7клас и подпомагане за 

професионалното ориентиране на учениците за успешна кариера в бъдеще 

Какви са ЗАДАЧИТЕ на АКТИВНИЯ РОДИТЕЛСКИ КЛУБ? 

 Всеки успешен родителски клуб в началото на учебната година, създава план за работа на 

Родителския клуб.  

За да може да постигне своите цели, трябва да си постави и задачи/дейности, които да 

реализира през учебната година. Част от тях са:  

• Да осигурява активното участие на родителите в дейности, организирани от училището – 

отворени врати, открити уроци, празници, тържества, екскурзии, спортни събития и др.  

• Да допринася за издигане имиджа на училището чрез дейности по естетизиране на 

учебната среда, обогатяване на материалната база, популяризиране на училищната 

политика за толерантност.  

• Да работи в сътрудничество с учители, специалисти, институции по превенция на 

отпадането на ученици от училище.  

• Да организира събития в общностите, които имат за цел популяризиране на училището 

като институция.  

• Да реализира дискусии/срещи на следните теми: – Кои деца са застрашени от отпадане:  

а) обсъждат се причините; 

 б) създават се съвместно с класните ръководители профили на всяко едно от 

застрашените деца;  

в) набелязва се план за действие за задържане на детето в училище; 

 г) разпределят се отговорности – всеки родител поема някаква отговорност за 

реализиране на определена точка от плана за задържане на детето в училище;  

д) акцент се поставя върху работата със семейството на детето, както и с други 

представители на общността, които биха могли да помогнат за решаване на проблем. 
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 – Съществуват ли проблеми в училището – обсъждат се проблеми и как родителите биха 

могли да помогнат за преодоляването им. 

 – Какви са текущите нужди на училището (на учениците, на учителите, на родителите) и 

как и къде те могат да бъдат адресирани. 

 – Какви текущи възможности има през съответния месец, от които училището може да се 

възползва и как – възможности за финансиране; включване в инициативи.  

• Да провежда анкета за впечатленията и удовлетвореността на родителите от 

материалната база, учебния процес, отношенията и живота в училище – анализиране на 

резултатите от анкетите и включване на приоритетните проблеми, които родителите са 

посочили в анкетата, в плана за дейности на родителския клуб. 

 • Да организира събития в общността.  

• Да организира общностни дискусии/родителски лектории по различни теми, като: 

 – ранни бракове и как да ги преодолеем;  

 – ромска общност и ромски групи; 

 – училището като институция; 

 – защо е необходимо да си добре образован; 

 – защо е необходимо да участваш активно в живота на училището, в което учи твоето 

дете и др. 

 

 


