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ПЛАН  
за  дейността  на  Комисия  за  

взаимодействие  с  родители, партньори  от  бизнеса, висши  училища  и  др. 

Най- верните  nриятели  —родителите , 
Най-големите  дарители  —учителите. 
Най-добрите  учители  — децата. 

Майка  Тереза  
ЦЕЛИ: 

1. Сътрудничество  и  взаимодействие  между  родителите  и  училищната  общност. 

2. Изграждане  на  позитивна  нагласа  на  родителите  към  училище. 

З. Създаване  на  съизмерими  критерии  за  сътрудничеството  между  училището  и  

семейството. 

4. Изграждане  на  доверие  и  подобряване  на  партньорството  между  училище  и  

представители  от  бизнеса. 

5. Поддържане  и  засилване  на  интеграционните  връзки  при  съвместната  дейност  с  

висшите  училища. 

ЗАДАЧИ: 
1. Превличане  и  приобщаване  на  родителите  като  съмишленици  и  участници  в  

училищните  инициативи. 

2. Подкрепяне  заинтересоваността  на  родителите  към  учебно-възпитателния  процес  и  

превръщането  им  в  партньори  на  училище. 

З. Организиране  на  срещи  с  представители  от  бизнеса  за  формиране  и  развиване  на  знания  

и  умения  за  живота  и  бъдещата  професия. 

4. Стимулиране  на  ефективно  практическо  обучение  в  реална  бизнес  среда. 

5. Засилване  на  взаимодействието  с  висшите  училища  за  успешната  професионална  

реализация  на  учениците. 
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1.4.2. Работа  с  родители  на  проблемни  ученици: 

- организиране  на  работни  срещи  между  родители, училищен  психолог  и  класен  
ръководител  за  обсъждане  на  проблемите  и  предприемане  на  ефективни  действия  
за  преодоляване  на  проблема; 
- организиране  на  тренинги  по  казуси, свързани  с  взаимодействието  ученик- 
родител-училище; 
- възрастовите  кризи, корените  на  агресията  и  начини  за  справяне; 
- родителят  в  помощ  на  училището  за  мотиваране  на  учениците  за  учене. 

Срок: през  годината  
Отг: класните  ръководители  

- 1.4.3. Работа  с  „трудни" родители: 

- срещи  и  дискусии: кой  е  успешен  родител; какво  искам  детето  ми  да  получи  от  
училище; 
- изготвяне  на  съвети  за  родителя; 
- работа  с  родители, които  не  приемат, че  децата  им  имат  обучителни  и  
поведенчески  проблеми  и  отказват  помощ. 

Срок: през  учебната  година  
Отг. всички  преподаватели  

1.4.4. Дейности  за  повишаве  на  доверието  между  училището  и  родителската  
общност: 

- повишаване  информираността  на  родителите  за  ставащото  в  училище  чрез  
информаиионно  табло, странииа  на  сайта  на  училището  и  др.; 

- връзка  с  родителите  чрез  електронните  форми  за  комуникация; 
- проучване  мнението  на  родителите  по  важни  въпроси  за  училищната  общност  
чрез  анкети, родителски  срещи  и  индивидуални  разговори; 
- използване  на  психолого-педагогически  техники  за  изграждане  на  доверителни  
отношения  между  училището  и  родителите; 
- модели  на  позитивен  диалог  между  родители  и  училище. 

Срок: през  учебната  година  
Отг. всички  преподаватели  

1.5. Привличане  на  родителите  в  учебно-възпитателния  процес. 

1.5.1. Активно  включване  на  родителите  в  превенция  на  подрастващите  от  
опасностите  в  интернет, наркотици  и  др.; 

Срок: през  учебната  година  
Отг. всички  преподаватели  
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I.7. Включване  на  представители  от  бизнеса  в  училищни  комисии  и  членове  на  жури  

при  провеждане  на  ДКИ. 

Срок: м. юни  2020 г. 
Отг. преподавателите  по  

икономически  дисциплини  

I.8. Организиране  на  срещи  с  представители  на  бизнеса  за  споделяне  на  добри  практики  

и  посещения  в  бази  на  бизнес  партньорите. 

Срок: м. юни  2020 г. 
Отг. преподавателите  по  

икономически  дисциплини  

I.9. Поддържане  и  засилване  на  интеграционните  връзки  при  съвместната  дейност, при  

провеждане  на  състезания  и  разработване  на  проекти, с  висшите  учебни  заведения. 

Срок: през  годината  
Отг. Деан  Василев  

Планътза  дейността  на  Комисията  завзаимодействие  с  родители, партньори  от  
бизнеса, висши  училища  и  др. е  в  съответствие  с  План-програма  за  взаимодействието  
между  училищната  общност  и  родителите  за  учебната  2019/2020 година. 

Председател: 
(Кр. Кафалийска) 


