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      СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ 
      2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38,  

souphd.info, souphd@abv.bgq  

             
 

 

УТВЪРДИЛ: 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА 

Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ - Дупница 

 

Програма за работа с родителите 

 

Реализирането и успехът на детето зависят от средата, в която то се развива. Най-важните 

среди са семейството, училището и обществото. Тяхното влияние върху подрастващия е 

основополагащо. Считаме, че училището и семейството са съвместно отговорни за 

социализацията на детето. Родителите трябва да бъдат не само информирани и съпричастни, но 

и активни в живота на училището. 

 За общите интереси на учители, родители и ученици има необходимост от: 

• ред, сигурност, дисциплина 

• разпределение на отговорностите 

• активно участие на родителите в училищния живот 

• зачитане достойнството на всички 

• взаимодействие 

• самостоятелност 

• обмен на информация 

Поради това определяме като основна цел на настоящата програма залагане и доразвиване 

на истинско партньорство между училището и семейството, основано на взаимното доверие и 
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двупосочно общуване за постигане на стратегическата цел на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ 

– Дупница.  

 

НАПРАВЛЕНИЯ: 

А. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ И ПУБЛИЧНОСТ ОТ   

СТРАНА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Б. ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ /СЕМЕЙСТВОТО  

ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТТА ИМ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕТО НА ЦЕННОСТНИ  

КАЧЕСТВА У ДЕЦАТА ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ 

 

В. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СКЕПТИЦИЗМА И ПАСИВНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ ПО  

ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ УЧИЛИЩЕТО ДА ПРЕДЛОЖИ ИНТЕРЕСНИ И 

ПОЛЕЗНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗАНИМАНИЯ 

 

Г. ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ  ОБРАЗОВАТЕЛНИ  

ПОТРЕБНОСТИ 

 

Д. ЕТИКА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

 

ДЕЙНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯТА: 

 

А. ОСИГУРЯВАНЕ НА ИНФОРМИРАНОСТ НА РОДИТЕЛИТЕ И ПУБЛИЧНОСТ 

ОТ СТРАНА НА УЧИЛИЩЕТО 

• Провеждане на учителско-родителски срещи най-малко по два пъти на учебен срок за 

обмен на информация за силните и слабите страни на децата и учениците; 

• Провеждане на информационна беседа на първата родителска среща за условията на 

обучение, възпитание и труд: сигурна и здравословна среда за учение; запознаване с 

училищния учебен план; осигуряването на безплатни учебници за І – VІІ клас и сроковете 

на използването им; възможностите за обедно хранене; целодневното обучение; 

маршрут, разписание за пътуващите ученици; условия, време, маршрут за провеждане на 

ученическите екскурзии; 

• Провеждане на информационни срещи по определена тематика – например: 

кандидатстване за стипендии в страната и/или чужбина; процедури и дати за явяване на 

изпити за промяна на успеха, НВО, ДЗИ; грижи за здравето и повишаване на здравната 

култура на учениците; какви стъпки трябва да се предприемат, за да учи детето Ви при 

нас в първи/осми клас; възможности за развитие на дарбите и талантите на детето Ви в 

училище; кариерното развитие на учениците; 
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• Отправяне на покана към родители и ученици за предоставяне на снимков и друг 

материал за илюстрация на училищни събития, в които са участвали; 

• Поетапно осигуряване на декларации от страна на родителите за съгласие децата им да 

бъдат снимани за документиране на учебен процес; 

• Задължително уведомяване на родителите за всеки по-особен случай в държането на 

тяхното дете в училище; 

• Поддържане на системата за индивидуално консултиране на родителите с 

ръководството, с учителите по предмети,  класните ръководители и с другите 

педагогически специалисти в определеното приемно време или в друго удобно за двете 

страни време; 

• Съобщенията до родителите с цел предоставяне на необходимата информация за 

паралелката, графици и др. могат да се отправят чрез децата, информационни писма, 

покани до родителите, по телефона, чрез електронната поща, електронния дневник, на 

сайта на училището и  Facebook страницата; 

• Изработване и разпространяване на печатни рекламни материали за училището, свързани 

с основните му дейности; 

• Редовно актуализиране на сайта и Facebook страницата на училището; 

• Информираност и взаимодействие между учител и родител в условията на Ковид-19.  

 

 

Б. ПОВИШАВАНЕ НА ЧУВСТВИТЕЛНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ/ 

СЕМЕЙСТВОТО ОТНОСНО ОТГОВОРНОСТТА ИМ ЗА ВЪЗПИТАВАНЕТО 

НА ЦЕННОСТНИ КАЧЕСТВА У ДЕЦАТА ОТ НАЙ-РАННА ВЪЗРАСТ 

• Родителите имат право да избират и да бъдат избирани в родителския актив, училищното 

настоятелство и обществения съвет на училището, да изразяват мнение и да правят 

предложения за развитие на училището; 

• Провеждане на беседи с родителите с акцент върху необходимостта от обучение и 

осигуряване на условия за системна подготовка на децата им с цел задълбочени знания и 

реални умения за прилагането им; 

• Предоставяне на информация на семействата за необходимите умения по всички 

предмети във всеки клас; 

• Даване на насоки за домашната работа и как у дома да се следи и да се обсъжда нейното 

изпълнение; 

• Съвместно изработване на алгоритъм за начина, по който да се подпомогнат учениците 

при недостиг на знания; 
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• Предоставяне на информационни материали на родителите на ученици със специални 

образователни потребности относно успешното им личностно развитие и обединяване на 

усилията на училището и семейството за постигане на оптимални резултати; 

• При желание от страна на родителите да присъстват и да бъдат изслушвани, когато се 

решават въпроси, които засягат права и интереси на ученика; 

• Родителите да бъдат привличани във възстановяването на повредена от децата им 

училищна собственост; 

• Провеждане на индивидуални разговори с родителите и близките на учениците, 

застрашени от противообществени прояви или в риск от отпадане, при спазване на 

процедурите от Механизмите за взаимодействие и против тормоза в училище; 

• Подготвяне на учебни дейности за лятната ваканция и обмен на информация между 

родител и учител за тяхното успешно изпълнение. 

 

В. ПРЕОДОЛЯВАНЕ НА СКЕПТИЦИЗМА И ПАСИВНОСТТА НА РОДИТЕЛИТЕ 

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВЪЗМОЖНОСТИТЕ УЧИЛИЩЕТО ДА ПРЕДЛОЖИ 

ИНТЕРЕСНИ И ПОЛЕЗНИ ЗА УЧЕНИЦИТЕ ЗАНИМАНИЯ 

• Ежегоден избор на родителски активи, обществен съвет и училищно настоятелство за 

включване на родителската общност в ръководните органи на училището; 

• Приобщаване на родителите към училищния живот чрез участие в организацията и 

провеждането на училищни мероприятия и обогатяване на материално-техническата 

база; 

• Организиране на съвместна спортна дейност с родители и деца; 

• Организиране на родители–доброволци - доброволният труд е граждански пример за 

децата. Предоставяне на възможности за участието на родители и близки на учениците 

в училищни и културни мероприятия, екскурзии, лагери, зелени училища и др.; 

• Провеждане на  дискусии, обмяна на опит, изграждане у родителите компетенции за 

разбиране, насочване, мотивиране и подпомагане на детето в семейството; 

• Да бъдат канени родители за гостуване в ЧК, когато планираната беседа е от тяхната 

професионална област; 

• Провеждане на информационна кампания за превенция против тютюнопушенето във 

възрастовата група 12-16 години; 

• Участие на родителите в класната стая като помощници на учителите или организатори 

на извънкласни дейности; 
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• Включване на родители като участници или жури при провеждане на конкурси, 

състезания, спортни мероприятия /„Ние творим заедно“, „Ние спортуваме заедно“ и 

др./; 

• Обсъждане на добри практики в работата на класните ръководители с родителите на 

заседания на ПС; 

• Пощенска кутия за предложения и идеи на родителите, свързани с извънкласните 

дейности на учениците; 

• Предоставяне на възможност за изразяване на мнения, предложения и идеи във връзка 

с предстоящата учебна година; 

• Информиране, участие и подпомагане в провежданите дейности по интереси в 

училището по проекти и други извънкласни дейности; 

• Провеждане на разговор с родителя на ученик, който се нуждае от подкрепа за 

преодоляване на затрудненията в учебната му работа; 

• Наблюдение, контрол и взаимопомощ за намиране на подходящо решение за всеки 

конкретен случай; 

• Поддържане на партньорски взаимоотношения с родителите при решаване на каквато 

и да е конфликтна ситуация на основата на взаимното доверие и общата цел; 

• Допустимо е да се правят посещения по домовете на ученици, за да се подпомогне 

взаимното опознаване; 

• Продължаване на практиката за изпращане на благодарствени писма до родителите 

при успех на тяхното дете; 

• Предоставяне на текстови и снимков материал на РУО – Кюстендил за отразяване в 

електронния му сайт на постиженията на ученици и учители от СЕУ „Св. Паисий 

Хилендарски“, гр. Дупница. 

 

Г. ПОДКРЕПА НА РОДИТЕЛИТЕ НА ДЕЦА СЪС СПЕЦИАЛНИ  

ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ 

1. Емоционална подкрепа 

1.1. Семейно консултиране за подобряване на комуникативните умения и промяна в 

утвърдените модели на общуване; овладяване на техники за намаляване на стреса и 

вземане на решения; справяне с чувствата на гняв, вина, тревожност. 

1.2.  Семейно ориентиран подход за подпомагане на семейните нагласи, цели и 

дейности за подкрепа на децата; адаптиране към специалните потребности на детето 

в ежедневието. 
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1.3.  Ефективна комуникация между учителите и специалистите с родителите чрез 

проява на интерес, загриженост, отзивчивост, доверие, взаимно разбиране и 

партньорство. 

1.4.  Човешко общуване и разбиране за преодоляване на чувството на самота, изолация 

и самоизолация на родителите в процеса на осъзнаване и приемане на 

диагностицираното нарушение на  детето. 

2. Информация 

2.1.  Задължителен обмен на информация между родителите, учителите  и 

специалистите за проблемите и постиженията на детето в домашна и училищна среда.  

2.2.  Актуална информация за полезни методи и подходи при подготовката на уроците 

и домашните упражнения; ползване на специални нагледни материали за по-доброто 

разбиране на учебния материал. 

3. Практическа помощ 

3.1.  Овладяване на комплекс от  практически умения за обезпечаване на пълноценен, 

самостоятелен и независим живот на децата със специални образователни 

потребности. 

3.2.  Усвояване на полезни умения: 

− общопознавателни, свързани с цялостното когнитивно развитие на децата с 

различни увреждания; идентифициране на силните страни, ресурсите и 

подкрепата, с които разполага семейството; 

− всекидневни, обезпечаващи самостоятелното справяне с разнообразни, 

практически  житейски ситуации;  

− социални - насочени към пълноценно интегриране на децата със специални 

потребности в обществото. 

 

Д. ЕТИКА НА СЪТРУДНИЧЕСТВО 

1. Етични принципи за сътрудничество между учител и родител: 

1.1. Уважение на личността – равнопоставеност във всички взаимодействия. 

1.2. Приемане на различията – възрастови, полови, етнически, религиозни,  социални, 

интелектуални, физически. 

1.3. Подкрепа на автономността на родителя – ненарушаване на правото за свобода на 

действие, без ритуализиране на ролите: учителят в ролята на ментор, а родителят на 

незнаещ.  

1.4. Спазване на поверителност /конфиденциалност/ - изграждане на отношения на 

доверие, като се спазва поверителност на споделената информация – неотменно 

право на родителя е да съхранява собствената си репутация и личност. 

1.5. Неспазване на принципа на поверителност в случай на: 

− родителят е опасен с поведението си за детето и околните; 
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− информацията се подава от детето; 

− родителят е съгласен да се разкрие тайната; 

− предаването на вътрешно-училищната информация е част от процес на оказване 

на помощ на родителя. 

1.6. Професионална компетентност – използване на професионални знания и умения при 

спазване на границите на компетентност, стриктност на отговорностите, 

чувствителност към собственото си поведение, увереност в собствените си 

възможности за оказване на помощ. 

1.7. Екипна работа между учител и родител в условията на епидемична и пандемична 

обстановка. Ежедневни разговори с децата относно спазване на: 

− лична хигиена; 

− хигиена на работното място; 

− спазване на дистанция; 

− лична отговорност към здравните правила и норми; 

− лична отговорност на родителя към здравето на неговото дете. 

2. Етични правила за сътрудничество между учител и родител: 

2.1. Взаимно уважение – зачитане на личното достойнство и права. 

2.2. Информираност между учител – родител – уведомяване на родителя за използваните 

образователните и възпитателни стратегии и методи. 

2.3. Професионално общуване при решаване на професионалните задачи и поддържане 

на чувство на удовлетворение в родителя. 

2.4. Информиране за резултатите от работата на учителя – представяне на резултатите от 

работата с научна и достъпна за разбиране терминология. 

2.5. Използване на адекватни подходи – съобразно образователния и социалния статус на 

родителя. 

2.6. Коректно използване на информация от личен характер – да не бъде коментирана 

открито, да се предава в каквато и да е форма или с каквато и да е цел. 

 

Е. РАБОТА ПО НАЦИОНАЛНИ ПРОГРАМИ НА МОН И ДРУГИ ПРОГРАМИ, 

КАСАЕЩИ СЪВМЕСТНАТА РАБОТА 

• Национална програма „Иновации в действие“; 

• Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в училищния 

живот“; 

• Проект „Училище за здраве в Европа“; 

• Организиране и провеждане на разяснителни дейности по програмите; 
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• Дейности за повишаване знанията и уменията на родителите за разпознаване, превенция 

и предотвратяване на негативни прояви сред учениците; 

• Включване на родителската общност в дейностите по национални програми и проекти; 

• Организиране на алтернативни форми на взаимодействие с родителската общност. 

 

 

Програмата е приета на заседание на ПС, проведено на 09.09.2021 г. (Протокол № 11) и е 

утвърдена със заповед на директора № 1693 от 09.09.2021 г. 

Програмата е отворена и може да бъде променяна и/или допълвана. 


