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ПЛАН
за включване на семейството като неразделна част 

от възпитателно - образователния процес 
в СУ „Йордан Йовков’" - гр. Кърджали през учебната 2020/2021 година.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Цели на Плана:

1.1 .Създаване в СУ „Йордан Йовков”, гр. Кърджали на устойчиви 
механизми за включване на семейството като неразделна част от 
възпитателно - образователния процес.

I. 2.Подпомагане на процеса на развитие на детето и ученика в неговото 
изграждане като свободна и морална личност, уважаваща законите и 
правата на обществото.

2. Планът с насочен към задълбочаване на връзката родител - ученик - 
учител и изграждане на активно действаща училищна общност.

3. Прилагането на Плана гарантира:

3.1. Включване на семейството като неразделна част от възпитателно- 
образователния процес на социално и интеркултурно равнища.

3.2. Синхронизиране и задълбочаване на диалога семейство - училище.

II. ДЕЙНОСТИ:

1. Публикуване на материали в рубриката „За вас родители” в сайта на 
училището.

2. Общуване с родители посредством ел. пощи и ел. платформа 
shkolo.bg.

3. Разясняване на методиката на обучение по икономическите 
дисциплини на родителски срещи, организирани в VII клас.
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4. Запознаване с организацията и провеждането на НВО в IV и VII клас и с 
наредбата за кандидатстване след VII клас.
5. Запознаване на родителите и учениците от VIII клас с училищните 
учебни планове за VIII клас.

6. Организиране на посещения при откритите защити на интегрираните 
задания на родители и ученици от VII клас, във връзка с популяризиране 
методиката на обучение в профил „Предприемачески” и 
предприемаческите програми на Джуниър Ачийвмънт България.

7. Представяне на усвоените теоретични знания и практически 
компетенции от учениците работещи по програмите на Джуниър 
Ачийвмънт България в часовете по ФУЧ „Предприемачество" и ФУЧ 
„Екология и Биология“

8. Запознаване с нормативни документи, касаещи системата на 
образованието и своевременно информиране за промените в тях.

9. Запознаване с конкретни мерки и инструкции в училище за 
предотвратяване на разпространението на COVID 19.

10. Участие на родители в подготовката и провеждането на:

• общоучилищни тържества и празници: 15 септември -  откриване на 
учебната година, Празник на талантите, Коледа, Великден, Празник на 
буквите, Първа пролет, Вече сме грамотни, 24 май -  Ден на славянската 
писменост и азбука и др.

• учебни екскурзии и походи;

• спортни състезания:

• отбелязване на Деня на Земята, Деня на водата и Деня на гората;

• изработване на червени лентички по случай Първи декември- 
международния ден за борба със СПИН;

11. Провеждане на тематични родителски срещи:

• Национална стратегия за опазване живота и здравето на децата в 
пътното движение;

• Здравословен начин на живот;

• Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата 
и учениците в училище;

12. Участие на семейството в реализиране на дейности по проекти.



13. Включване на родителите в проекти.

14. Организация и провеждане на ДЗИ, ИВО.

III. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

1. Мотивиране на родителите за активно включване училищния живот и 
възпитателно - образователния процес.

2. Повишаване на информираността на родителите за работата и дейността 
на училището.

3. Задълбочаване на взаимовръзката ученик - семейство -  училище.

4. Създаване на високо доверие и толерантност във взаимоотношенията 
училище -  семейство


