
 

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО ЗА ВСЯКО ДЕТЕ” 

МОДУЛ „УЧАСТВАЙ И ПРОМЕНЯЙ – РОДИТЕЛЯТ,  

АКТИВЕН ПАРТНЬОР В УЧИЛИЩНИЯ ЖИВОТ” 

 
   Средно училище „Св. св. Кирил и Мeтодий“ гр. Смядово, спечели проект по Национална 

програма „Заедно за всяко дете“, модул 3. „Участвай и променяй – родителят, активен партньор 

в училищния живот“ на обща стойност 2992,40лв. В дейностите по проекта са включени 

учениците от първи до седми клас, както и техните родители.   Предвидено е да се организират 

и проведат по две родителски срещи в отделните паралелки по предварително зададени теми 

/Дейност 1/, както и едно общо мероприятие за включените в националната програма паралелки 

от училището /Дейност 2/. Сумата по проекта ще бъде изразходвана за закупуване на 

необходимите консумативи и материали за провеждането на родителските срещи и общото 

мероприятие. 

   Срокът за изпълнение на дейностите по модул 3 „Участвай и променяй – родителят, активен 

партньор в училищния живот“ на Националната програма  е до 30.06.2023г.  

    С изпълнението на дейностите по програмата ние си поставяме следните основни цели:  

 •  Ограничаване формалното участие на родителите в живота на училището. 

 •  Привличане на по-голямата част от родителите и ангажирането им в училищния живот. 

 • Включване на родителите в решаването на проблеми, свързани със задържане на учениците в 

училище и превенция на отпадането от образователната система. 

•  Активно включване на родителите в обсъждането на въпроси от училищния живот. 

• Ангажиране на родителската общност във вземането на решения, касаещи обучението и 

възпитанието на децата им, както и за тяхното реализиране. 

• Изграждане на партньорство с родителите за постигане на по-лесна адаптация и социализация 

на учениците в училищна среда. 

• Формиране и възпитание у учениците на нравствени ценности, на уважение към другите 

(връстници, възрастни, учители), на родолюбие и национална гордост. 

• Подобряване на взаимоотношенията между учениците и формиране на умения за работа в 

екип. 

Резултатите, които очакваме: 

• Включени  около 230 родители в училищния живот. 

• Включени 12 паралелки в националната програма. 

• Включени общо  226 ученици в срещите. 

• Проведени общо 24  срещи с родителите. 

• Проведено 1 общо мероприятие за включените паралелки в националната програма. 

• Създадено партньорство между учители, ученици и родители. 

• Изграден устойчив и позитивен училищен климат, създадена атмосфера на доверие и грижа. 

• Намаляване на случаите на агресия и на причините за отпадане от училище. 

• Подобрена комуникация между родители, учители и ученици. 

 

       Уважаеми родители, 

            Надяваме се на вашето активно участие при  реализирането на дейностите по проекта 

– за доброто на вашите и нашите деца! 

            Приемаме предложения от ваша страна, за да работим заедно за обогатяване на 

училищния живот! 

            Бъдете активни партньори в училищния живот! 

СУ „Св. св. Кирил и Методий“ 

гр. Смядово 

 


