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Родителските срещи по проект по НП“ Участвай и

променяй – родителят , активен партньор в училищния

живот“ бяха на теми: „Заедно в първи клас –

сътрудничество и взаимодействие между

семейството и училището“ и „Партньорство между

учители и родители в подкрепа на личностното

развитие на децата в първи клас с цел преодоляване

на затруднения при адаптация към училищната среда

и училищния живот“.

10.09.2021 г. Привличане на родителите в

училищния живот на децата им и за допринасяне на по-

лесната адаптация и социализация на учениците в

училищна среда.

10.02.2022 г. Партньорство между родители и

учители в подкрепа на личностното развитие на децата

в І клас, за превръщането на училището в подкрепяща ,

приемна, безопасна и желана среда за преживявания и

учене на учениците.





Родителските срещи по проект по НП“ Участвай и 
променяй – родителят , активен партньор в училищния 
живот“ бяха на теми: „Семейство и училище – начини на 
взаимодействие“ и „Моето семейство се храни 
здравословно“.

13.10.2021 г. Първата среща беше проведена в
класните стаи. На родителите беше показана
презентация и беше прочетен доклад. Родителите
получиха и листове с препоръки за по-добро
сътрудничество с учителите. Проведе се и беседа по
темата.

09.02.2022 г. Поради влошените епидемиологични
условия втората среща се проведе онлайн в
платформата Тиймс. Родителите изгледаха презентация,
свързана с темата. Изказаха се различни мнения за
здравословното хранене. Обмениха се и различни
рецепти.





Родителските срещи по проект по НП “Участвай и 
променяй – родителят, активен партньор в училищния 
живот“ бяха на теми: 

13.10.2021 г. „Заедно можем повече“ за 
превръщането на училището в подкрепяща , приемна, 
безопасна и желана среда за преживявания и учене на 
учениците

10.02.2022 г. „Моето семейство спазва правилата за
движение“. Поканен бе представител на КАТ към РУП -
Велинград. Полицай Боков проведе беседа с родители и
ученици за безопасността на пътя. Посъветва ги да си
припомнят правилата за безопасно придвижване от
училище до дома. Изгледаха подходящи презентации.
Показаха на практика как се движат с велосипед, ролери,
скейтборд и пеша. На децата и на родителите бяха
раздадени практически препоръки за безопасност на пътя.





Родителските срещи по проект по НП “Участвай и 
променяй – родителят, активен партньор в училищния 
живот“ бяха на теми: „Подобряване на 
взаимодействието между родители, ученици и 
учители при дистанционното обучени“ и „Училището 
в помощ на родители и ученици за добра подготовка 
за НВО“.

Първата родителска среща се проведе на 14.10.2021
г. по класове в класните стаи. Беше осигурено
присъствието на всички родители и разговаряхме как
да подобрим партньорството, какви интересни
инициативи да направим заедно. Проведохме анкета с
всички родители за мнението им как се отразява на
децата обучението в ОРЕС. С всеки родител се сключи
споразумение за активно партньорство, подписано и от
двете страни.

Втората родителска среща беше проведена на  
10.02.2022 г. онлайн, поради епидемичната обстановка, в 
платформата Teams. Родителите бяха запознати с 
организацията и провеждането на НВО в четвърти клас. 
Набелязахме мерки за успешно представяне и 
приключване на годината.





През учебната 2021/2022 г. петите класове с 
класни ръководители г-жа Димова, г-жа 
Трендафилова и г-жа Хрисчева , се включиха активно 
в работата по проект НП "Участвай и променяй -
Родителят , активен партньор в училище", като бяха
проведени две родителски срещи, на които се 
обсъдиха заложените по проекта теми.

20.10.2021 г. „Добре дошли в 5 клас“На тази
среща бе подписано Споразумение за 
сътрудничество между родителите и 
училището, раздадени бяха книжки „ Наръчник за 
родители на петокласници“.

09.02.2022 г. “ Моето семейство се храни 
здравословно“. Във връзка с темата, те получиха
информационни материали за здравословното
хранене при децата и възрастните , както и за 
опасностите при завишена консумация на най-
сладката отрова – захарта. Проведена бе и анкета-
тест , за това колко здравословно се храни моето
семейство





През учебната 2021/2022 г.шестите класове с класни 
ръководители г-жа Неделчева и г-жа Пейчинова, се 
включиха активно в работата по проект НП "Участвай и 
променяй - Родителят , активен партньор в училище", като
бяха проведени две родителски срещи, на които се 
обсъдиха заложените по проекта теми.

На 20.10.2021 г. се проведе родителска среща на 
тема „Заедно срещу агресията в училище” в класната
стая. Видът на интерактивната родителска среща бе
беседа.. Класните ръководители представиха
предварително изготвени материали и презентации по 
темата пред родителите.

На 09.02.2022 г. , се проведе родителска среща на тема 
„Взаимодействие между родители, ученици и учители 
при дистанционно обучение и безопасен интернет” в 
платформата Teams. Видът на родителската среща бе
беседа. Класните ръководители
представихапредварително изготвена презентация по 
темата пред родителите.





През учебната 2021/2022 г. седмите класове с 

класни ръководители г-жа Карафезиева и  г-н 

Балабанов проведоха родителските срещи по 

проект по НП “Участвай и променяй – родителят, 

активен партньор в училищния живот“ на теми: 

20.10.2021 г. Тема: “Училището в помощ на 

родители и ученици за добра професионална

ориентация”

02.03.2022 г. Тема: „Училището в помощ на 

ученици и родители за добра подготовка за 

НВО”





ОБЩО МЕРОПРИЯТИЕ, В КОЕТО СЕ ВКЛЮЧИХА 

ПАРАЛЕЛКИТЕ ОТ 1 ДО 7 КЛАС 
„ТРАДИЦИОННО БОЯДИСВАНЕ НА ЯЙЦА“

На 21 Април, Велики Четвъртък, 2022 г. в залата на
училището ни се проведе традиционно боядисване на
великденски яйца. Децата с интерес се включиха в
рисуване на яйца с писалки и обикновен и цветен восък,
оцветяване на сварени яйца с различни цветни бои,
рисуване върху дървени яйца, оцветяване и рисуване на
великденски и пролетни картини. Учители и родители
бяха в помощ за всички дейности. При точна
организация и в определено време, всички паралелки
взеха участие в предвидените дейности. За всяко дете
по проекта бяха осигурени лакомства и малки наградки.

На мероприятието бяха поканени представители на
Общинска Администрация, Общински съвет, родители.

Залата на училището ни от сутринта до
късния следобед на Велики Четвъртък се
изпълни с емоции, детски смях, цветове и багри,
красоти и много настроение!










