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План за работа с родители 
Съвременният живот налага учители и родители да обединят усилията си в името на това децата да получат най-

доброто като образование и възпитание. Ново проучване на изследователи от Масачузетския технологичен институт под 

ръководството на проф. Джани де Фарджа открива, че усилието на родителите да се занимават с учебния процес на децата 

си е от най-голямо значение за качеството на тяхното образование. Вниманието на родителите е факторът, нареждащ се на 

първо място по значение в сравнение с усилията на специалистите в училище и личната мотивация на самото дете.  

Ето защо създаването на успешна комуникация и добро взаимодействие между родители и учители е от 

изключителна важност и за самите тях, и за децата.  

Цели:  

1. Търсене на добри практики и съвременни форми за извънучилищна и извънкласна дейност, като при подготовката и 

осъществяването им се включват и родителите.  

2. Изграждане на доверие и подобряване на партньорството между училището и семейството. 

Задачи: 

1. Привличане на родителите като съмишленици и участници в училищни инициативи.  

2. Превенция и преодоляване на напрежението в комуникацията ученици – родители – учители.  

3. Стимулиране на детското творчество и спортните занимания чрез осмисляне на свободното време.  

4. Изграждане на умения за работа в екип.  

5. Подобряване на микроклимата в класа. 
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Дейности 

за осъществяване на основните задачи : 

 Изготвяне на вътрешен правилник със 

статут на „закон за класа“, който не просто 

формализира процесът на партньорство, а има 

статут на идеология споделяна от всички или 

поне от повечето (приета е демократично и с 

мнозинство) в смисъла на ценности, около 

които се обединява класа, а именно: 

o Дефиниране на роли (доброволци, 

партньори, вземащи решения, застъпници) и 

отговорности, права и задължения.  

o Активно родителство за осигуряване на 

пълноценно участието на детето в училище.  

o Родителите и учителите се съгласяват да 

ценят и да пазят авторитета на 

учителя/родителя и не конфронтират този 

авторитет пред детето. 

 

 Използване на редовни информационни бюлетини, доклади за развитието на децата, формуляри за обратна връзка, 

анкети, допитвания, които търсят мнението на родителите и създават условия за диалог, в който и двете страни са важни и 

отговорни за решенията, които се взимат за децата. 

 Доброволческа работа на родителите – съгласно нуждите и възникнала необходимост; 
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 Работещ родителски актив и демократично излъчен представител на класа, който го представлява в Обществения 

съвет на училището; 

 

 Иницииране на родители-лидери, които се включват в  организирането на извънкласните дейности – образователни 

пътувания, спортни прояви, различни състезания; предлага интересни лектори и гости, които засягат теми важни за 

учениците и класа,  набират средства чрез различни мероприятия. 

 

 „Училището за родители“ -  теми, съобразени с интересите на родителите.   

 

 Използване на брошури, листовки и лични писма за отправяне на различни покани към родителите от страна на 

класния ръководител и училището. 

 

 Участие в удобен групов формат, групова работа - кръгли маси, семинари, срещи с колеги и родители от други 

класове, срещи с педагогическия съветник, ресурсния учител и други специалисти, на които заедно родители, учители и 

специалисти обсъждат казуси или значими теми, общи чудения.  

 Регулярни живи и онлайн срещи между родители и учители. 

 Организиране на  информационен ден за професиите, в който родителите представят професията си  интересно и 

атрактивно,  от гледна точка на връзката им с преподавания в училище материал (възможност за посещения в 

предприятия) – кариерно развитие.  

 

 Осигуряване на форма на комуникация, в която  родителите да мога да изказват конструктивно мнението за 

училището, да информират училищната администрация за своите убеждения по отношение образованието на децата.  

Информиране  на родителите чрез Facebook групата на класа, чрез Google формуляри и др. 

 

 Реализиране на съвместни учебни проекти. 
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ИНДИКАТИВЕН КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

Обща родителска среща – ОРС 
Индивидуална родителска среща – ИРС 
Училище за родители - УР 
 

№ месец дата тема форма отговорник индикатори  бележка 

1 септември 7 Готови ли сме за училище  
ОРС 

 

 

 

Класен 

ръководител 

Наръчник за родителя. 

Инструктаж 

2  19 „Заедно, но как?“ – ел. формуляр за 

проучване на мнения и предложения 
анкета 

Брой анкетирани 
Брой предложения 

 

3  26 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители 
4 октомври 3 Учебният процес – особености и 

предизвикателства 
ОРС 

Презентация, 

Брой родители 

 

5  10 Работа в електронна среда - Moodle 
УР 

Брой обучени 
родители 

6  17 Индивидуална родителска среща ИРС  

Класен 

ръководител 

Брой родители 
7  24 „Обучителни затруднения по 

предмети“ – как да се справим с тях 
ИРС Брой родители 

8 ноември  7 Индивидуална среща с родители  Брой родители  

9  14 „Домашният манипулатор“-лекция 
(покана до всички родители); 

УР 
Педагогически 

съветник 
Брой родители 

10  21 Индивидуална среща с родители ИРД 

Класен 
ръководител 

Брой родители 
11  28 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители 
12 декември 7 Отворени дни за посещение на 

родителите. Заедно 
Брой родители 

Брой посетени часове 

 

13  14 Час по кодиране с родители УР Брой участници 
14  21 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители 
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15  28 ”Отворени врати” за родителите. Заедно Брой участници  
16 януари 9 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители 
17  16 .Запознаване на родителите с 

индивидуалните резултати на детето 
им през учебната година 

ИРС 
Класен 

ръководител 

Брой родители 

18  23  „На пътя е опасно. Как да предпазим 
нашите деца” 

Заедно 
Информация в 

Moodle 
19  30 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители 
20 февруари 13 Отчитане УВР през І-я учебен срок. 

Насоки за ІІ-я уч. срок. 
ОРС Класен 

ръководител 

Брой родители 
 

21  20 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители 
22  27 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители 
23 март 6 Ден на професиите  Род. актив Брой родители  

24  13 Съвременните технологии - 
възможност за преодоляване на някои 
тревожни тенденции. Превенция на 
зависимостите 

УР 
Класен 

ръководител 

Брой родители 
Информация в 

Moodle 
 

25  20 Индивидуална родителска среща ИРС Класен 
ръководител 

Брой родители 
26  27 Темата на педагогическия съветник УР 
27 април 10 Великденски традиции.  Заедно Род. актив Брой родители  

28  17 Индивидуална родителска среща ИРС 

Класен 
ръководител 

Брой родители 
29  24 Маратон на четенето -  драматизация 

на дете с родител. 
 Брой драматизации 

30 май 8 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители  
31  15 Индивидуална родителска среща ИРС Брой родители 

32 

 22 24 май – празнуваме заедно Заедно Брой родители 
 29  „Организационни въпроси по 

приключване на учебната година“ 
готови ли сме за IV-ти клас. 

ОРС Брой родители 
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    Очаквани резултати: 

1. Увеличава се родителската ангажираност към живота в училище.  

2. Преодолява се  пасивността и скептицизма на родителите по отношение на възможностите на училището да предложи 

наистина интересни и полезни за децата извънкласни форми за изява.  

3. Ентусиазмът на децата е увличащ и за родителите, което не само улеснява комуникацията с училището, но я прави и 

градивна.  

4. Доброто сътрудничество между учителите и родителите е важна психологическа предпоставка децата наистина да 

почувстват училището като желана територия за личностна изява.  

 
 

„Животът не изисква от нас да сме най-добрите,  
а само да даваме най-доброто от себе си“.  

Хорас Джаксън Браун 

         Допълнителни теми за размисъл:       

 „Слушането – важно умение за родителството“;    

  „Как детето учи за света около себе си“;  

 „Граници-защо и как?“;   

   „Самостоятелността на децата, родителската отговорност и някои други въпроси“; 

 „Да бъдеш родител: влияния и избор“. 

 
 

 Забележка: Настоящият план е гъвкав и подлежи на промени, в зависимост от постъпващи нови идеи на родители и 
учители за съвместна дейност. 

                                                      Класен ръководител: Пенка Дюлгярова 


