
МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА  

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА 

„УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ, АКТИВЕН ПАРТНЬОР В 

УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

 

ОТЧЕТ ПО НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА 

 
 

 

През учебната 2021/2022 година СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 

работи по Национална програма „Участвай и променяй – родителят, активен партньор в 

училищния живот”. Реализирани бяха заложените цели: продължихме да надграждаме 

партньорство между родител – учител – ученик и да възпитаваме толерантност към 

другия и усещане за общност и екипност чрез съвместна реализация на дейности и 

събития, спортни състезания и празници, с цел усъвършенстване на качества като 

бързина, сръчност, ловкост и издръжливост, екипност, отношение към семейството, 

училището и общността. 

 

Основните дейности, които реализирахме са: 
 

1. Родителски срещи в първи клас  

Дата  Тема  Участници  Начин за 

удостоверяване 

11.09.2021 Обучение „Заедно 

в MAS Teams“ 

Бъдещите първокласници и 

родителите им 

Снимков материал 

16.09.2021 „Аз, ти, ние“ Ученици и родители от  

I а, б, в , г клас 

Присъствени 

списъци  и снимков 

материал 

29.03.2022 „В света на 

буквите“ 

Ученици и родители от  

I а, б, в, г клас 

Констативни 

протоколи от ЗДУД и 

снимков материал 

 

2. Родителски срещи във втори клас 

 

Дата  Тема  Участници  Начин за 

удостоверяване 

16.09.2021 „Горд 

второкласник“ 

Ученици и родители от  

II а, б, в клас 

Родителските срещи са 

проведени на двора и в 

откритата класна стая заради 

Присъствени 

списъци  и снимков 

материал 



епидемичната обстановка 

31.05.2022 „Едно ново 

семейство“ 

Ученици и родители от  

II а, б, в клас – учениците от 

клуб „Художествено слово“ - 

V клас представят пиесата 

„Златната мома“ и 

„Червената шапчица“ 

 

Снимков материал и 

публикация в 

училищния сайт – в 

процес 

 

3. Родителски срещи в трети клас 

 

Дата  Тема  Участници  Начин за 

удостоверяване 

16.09.2021 „Алиса в страната 

на науката“ 

 

Ученици и родители от  

III а, б, в, г клас 

Родителските срещи са 

проведени на двора и в 

откритата класна стая заради 

епидемичната обстановка 

Присъствени 

списъци  и снимков 

материал 

28.02.2022 „Дългата нишка 

на мартеницата“ 

Ученици и родители от  

III а, б, в, г клас – подготовка 

и реализиране на 

благотворителен базар и 

изложба с изработени 

мартенички 

 

Снимков материал  

27.04.2022 Дупнишката 

шевица, 

Гутенберг и 

славянският свят 

Ученици и родители от  

III а, б, в, г клас – посещение 

на Общинска галерията, 

Дупница 

Снимков материал 

 

4. Родителски срещи в четвърти клас 

 

Дата  Тема  Участници  Начин за 

удостоверяване 

16.09.2021 „Хвърчащата 

класна стая“ 

Ученици и родители от  

IV а, б, в, г клас 

Родителските срещи са 

проведени на двора и в 

откритата класна стая заради 

епидемичната обстановка 

Присъствени 

списъци  и снимков 

материал 

21.04.2022 „Приятелство“ Ученици и родители от  

IV а, б, в, г клас 

Снимков материал, 

видеоклип на 



 песента 

„Приятелство“  

 

5. Родителски срещи в пети клас 

 

Дата  Тема  Участници  Начин за 

удостоверяване 

16.09.2021 „Светът на 

предизвикателствата“ 

Ученици и родители от  

V а, б, в, г клас 

Родителските срещи са 

проведени на класните 

стаи  

Присъствени 

списъци  и снимков 

материал 

м. 06.2022 „От корените до 

съвремието“ 

 

 

Ученици и родители от  

IV а, б, в, г клас. Среща с 

г-жа Анелия Геренска – 

директор на Исторически 

музей, град Дупница 

 

 

Снимков материал, 

посещение на  

Общинска галерията, 

Дупница - предстои 

 

 

 

 

6. Проведено е общо мероприятие за I а, б, в, г, II а, б, в, III а, б, в, г, IV а, б, в, г и V а, б, 

в, г – Спортен празник на 19.05.2022 г. (предстои) 

 

Участници в  мероприятието: 

➢ Митко Джорджев - европейски вицешампион по таекуондо; 

➢ Венцислав Зарев – треньор на кадетите на волейболен клуб „Марек Юнион-

Ивкони“; 

➢ Исус Маринов – професионален състезател по спортна гимнастика 

➢ Христос Маринов – професионален състезател по спортна гимнастика 

 

Проведените мероприятия са документирани  със списъци, протоколи, снимков 

материал и са отразени на сайта на училището http://souphd.info/web/ и в местни медии. 

 

Общо мероприятие за включените паралелки от училището  

*Моля попълнете само един от долуизброените варианти в зависимост от избрания от Вас вариант: 

 

А) за всички включени паралелки от един клас – 19 броя включени паралелки 

Б) за всички включени паралелки от класовете в начален етап – 15 броя включени паралелки 

http://souphd.info/web/


В) за всички включени паралелки от класовете в прогимназиален етап – 4 броя включени 

паралелки 

Г) за всички включени паралелки от класовете в начален и в прогимназиален етап – 19 брой 

включени паралелки 

 

 

Директор:      …………………………………. 

  (подпис и печат) 


