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УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР:
/В. Стоилов/

Програма
за работа и взаимодействие с родителската общност

ЦEЛИ:
1. Осъществяване процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във
взаимодействие и сътрудничество с родителите им.
2. Развиване на конструктивна комуникация във взаимоотношенията в съответствие с
ППЗНП.
3. Прилагане на модели на поведение, основани на идеите и принципите на
гражданското образование.
4. Спазване на единни педагогични изисквания за поведение и успеваемост.
5. Изграждане на прецизна система от взаимовръзки и обратна информация за
поведението и успеваемостта на учениците.
6. Развиване на ефективна система от действия за преодоляване на проблема с
безпричинните отсъствия.

ДЕЙСТВИЯ:
1. Развиване на способностите и нагласите за конструктивно решаване на проблемни
ситуации.
2. Повишаване на уменията за работа с родители.
3. Изграждане на съдържателен и многообразен учебно-възпитателен процес.
4. Създаване на информационна банка с данни и координати за връзка с ученика и
неговите родители.
5. Изпълнение на Правилника за дейността на училището за ограничаване на
безпричинните отсъствия.
6. Стриктно спазване графика за консултации и приемно време.
7. Планиране на съвместни дейности с родителите.
8. Училището ще търси мнението на родителите по различни въпроси и ще ги
отчита/взима предвид.
9. Педагогическата колегия периодично и своевременно ще предоставя информация:

· за успеха и развитието на учениците в образователно-възпитателния процес;
· за спазването на училищната дисциплина;
· уменията на децата за общуване с учениците и учителит
· интегрирането им в училищната среда;
· за посещаемостта на учебните часове от учениците;
· за отсъствията на ученика от учебни часове,
· когато започне процедура за налагане на наказание;
· консултира родителите за възможностите и формите за допълнителна работа с ученика с
оглед максимално развитие на заложбите му, както и за възможностите за оказване на
педагогическа и психологическа подкрепа от специалист, когато това се налага;
· редовно информиране за напредъка и проблеми на децата им.
10. Училището ще предоставя възможност и ще оказва необходимото съдействие на
родителите за:
· да се срещат с класния ръководител и преподавателите по предмети в определеното
приемно време или в друго удобно за двете страни време;
· да участват в родителските срещи;
· да изразяват мнение и да правят предложения за развитие на училището;
· да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушани, когато се решават
въпроси, които засягат права и интереси на детето им;
· да участват в училищното настоятелство;
· да бъдат консултирани по въпроси, свързани с възпитанието на децата и учениците, от
специалист;
· да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
· да се запознаят срещу подпис с училищния учебен план и с правилника за дейността на
училището при записване на детето или ученика;
· да се явяват в училището, когато важни причини налагат това и бъдат поканени от
класния ръководител или директора;

· намиране на нови форми за общуване;
· правата на родителя в процедурата по налагане на наказание;
· присъствие на родител при изслушване на ученик и да изрази мнение при налагане на
наказания на ученик.
11. За по-голяма успеваемост на програмата родителите следва да осигуряват
редовното посещение на ученика в училище.
Училището ще търси сътрудничество и ще поддържа активни връзки по
различни въпроси на образователно-възпитателния процес с:









РУО Кюстендил;
Областна управа;
Общинска управа;
общински съветници;
Районно полицейско управление и Детска педагогическа стая;
местна общественост;
неправителствени организации, дарители и спонсори;
културни и образователни институции (Читалище „Васил Левски“, НПО „Ларго” и др.);

