


 

Приема се   в съответствие със Стратегия за възпитателната работа в образователните институции /2019 – 2030 г./  

               

ПРИОРИТЕТ 4 Привличане и приобщаване на родителската общност за активно участие в училищния живот 

 

Към мярка 1 Мотивиране на родителите за участие в дейността на училището. се добавят следните дейности: 

 

Дейността Сътрудничество с училищното настоятелство. се редактира на Участие на родителите в колективни органи в помощ на 

образователната институция - Родителски актив, Училищно настоятелство, Обществен съвет. 

Добавя се мярка 2  Задълбочаване на взаимодействията с  институции и различни социални структури, които реализират дейности 

с възпитателна насоченост. със следните дейности: 

 

 

Дейности Очаквани резултати Срок 

 

Индикатори за изпълнение 

Информационно осигуряване на 

взаимодействието с родителите 

Ориентиране в очакванията на родителите по отношение на поведението на ученика и 

синхронизаране с очакванията на училището. 

Ежегодно Брой родителски срещи, брой 

консултации 

Участие на родителите при решаване на 

възникнали проблемни ситуации в 

образователната институция 

Ангажираност на родителите в училищния живот Ежегодно Брой консултации 

Иницииране на идеи и дейности от 

страна на родителите за подобряване на 

възпитателната среда  

Ангажираност на представители на семействата в подобряване на качеството на 

образованието  

Ежегодно Брой инициативи 

Съдействие от представители на 

семейната общност при реализацията на 

дейности на училището – празници, 

тържества, състезания, конкурси и др. 

Активно включване на родителите в дейностите на училището. Ежегодно Брой съвместни дейности 



 

 

Дейности Очаквани резултати Срок 

 

Индикатори за изпълнение 

Осъществяване на съвместни 

инициативи с читалища, музеи, 

театри и други културни институции; 

Обогатяване на учениците в областта на традиционните и съвременни културни 
ценности. 

Ежегодно Брой съвместни дейности 

Участие в дейностите на спортни 

клубове и др. подобни 

Възпитаване на личностни качества като организираност, дисциплинираност, воля 
за успех и др 

Ежегодно Брой съвместни дейности 

Участие в инициативи на други 

институции, свързани с възпитанието 

на учениците – БЧК, РИОКОЗ и др. 

подобни; 

Разшираване на здравната култура на учениците. Ежегодно Брой съвместни дейности 

Сътрудничество с неправителствени 

организации, ангажирани със 

социалното включване на учениците. 

Засилване на гражданското възпитание на учениците Ежегодно Брой съвместни дейности 


