ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА
гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, e-mail: paisii_varna@abv.bg,

www.ou-paisii.com

ПЛАН ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИЛИЩНАТА И СЕМЕЙНАТА
СРЕДА ЗА УЧЕБНАТА 2021/ 2022 ГОДИНА
№
ЗАДАЧИ
1 Планиране и

координиране на
дейности и
отговорности

2

Дейности с
родителската
общност

ДЕЙНОСТИ
Изготвяне на годишен план за
взаимодействие
Провеждане на родителски срещи за
запознаване на родителите
Актуализиране на график за работа на
„Училище за родители“

Провеждане на проучвания сред
родителите
Провеждане на дейности с родителите –
кампании, включване в ИКД, здравни
беседи, почистване, опитно поле,
библиотека, включване в екскурзии и др.
Провеждане на STEM уроци (в т.ч. и
открити, в т.ч и с родители)
Кариерно ориентиране

3

Квалификационна
дейност и
мултиплициране на
добрия опит

4

Комуникация

5

6

Постигане на
училищнородителски договор
за партньорство
Отчитане и
мониторинг на
дейностите по
училищната
политика

Лятно училище за родители – БЕ, АЕ,
математика (дневници/ протоколи)
Включване на теми за работа с родителите
в рамките на годишния план за
квалификация на пед. специалисти
Обучения и тренинги за педагози и
родители
Споделяне на добри практики в рамките
на училището и в междуинституционални
срещи и събития
Подкрепа на пед. съвветник в
комуникацията с родители

СРОК
септември,
2021
септември,
2021
септември,
2021
декември,
2021
октомври
2021 –
юни, 2022
октомври
2021 –
юни, 2022
април –
юни, 2022
юни-юли,
2022
октомври
2021 –
юни, 2022

ОТГ.ДЛ. ЛИЦА
И. Неделчева ЗДУД
Класните
ръководители
И. Неделчева ЗДУД
И. Неделчева –
ЗДУД
М. Николова – пед.
съветник
всички учители

М. Николова – пед.
съветник
Ем. Митева– кл. ртел VII
И. Неделчева ЗДУД
И. Неделчева ЗДУД

октомври
2021 –
юни, 2022
Подкрепа на медиатора в комуникацията с октомври
родители
2021 –
юни, 2022
Създаване на групи за бърз контакт с
октомври
родителите – на ниво паралелка
2021
Сключване на споразумение за
октомври
партньорство между училището и
2021
родителите – на ниво паралелка

М. Николова – пед.
съветник

Провеждане на проучвания сред
родителите

М. Николова – пед.
съветник

Изготвяне на отчет/ анализ на изпълнение
на плана за взаимодействие между
училищната и семейната среда за
учебната 2021/ 2022 година

СИЛВИЯ ГРИГОРОВА
Директор на ОУ ”Отец Паисий” – гр. Варна

май, 2022
юли, 2022

Ив. Кунчев медиатор
класните
ръководители
класните
ръководители

И. Неделчева ЗДУД

