СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО
Днес, 25.10.2019 г. в с. Венец, между СУ „Н. Й. Вапцаров“ със седалище: с. Венец, ул.
“Васил Левски” № 2, наричанa за краткост УЧИЛИЩЕТО, и РОДИТЕЛИ/НАСТОЙНИЦИ,
се сключи настоящото споразумение за сътрудничество.
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
Чл. 1. В сложния и динамичен процес на възпитание, развитие и социализация на
подрастващите са ангажирани семейството, училището и редица обществени институции.
Оптималното взаимодействие между учители и родители е важно условие за превръщане на
потенциалните заложби и възможности на учениците в реален факт. Решаването на
училищните проблеми е задача на всички в общността, която не търпи отлагане и изисква
своевременна намеса.
Чл. 2. Сътрудничеството между училището и семейството повишава ефективността
на образователния процес и стимулира формирането на учениците като активни и
отговорни личности. Партньорството е споделена отговорност, което в съвременния процес
на обучение има нови измерения - учителите са инициатори, които създават
доброжелателната атмосфера на общуване с родителите при взаимно разбиране и подкрепа.
II. ЦЕЛИ:
Чл. 3. (1) Постигане на ефективно взаимодействие между училищната общност и
родителите.
(2) Преодоляване на взаимното недоверие и отчуждение между училището и
семейството и превръщането им в равностойни партньори;
(3) Преодоляване на кризите в комуникацията между учители-ученици-родители;
(4) Изграждане на позитивна нагласа на родителите към училището.
(5) Ангажиране на родителите с решаването на училищни проблеми;
(6) Включване на родителите в доброволческа дейност;
(7) Подобряване на ефективността и качеството на обучението и възпитанието
III. ЗАДАЧИ:
Чл. 4. (1) Формиране на училищна политика за сътрудничество между училището и
родителите.
(2) Приобщаване на родителите за участие в училищните инициативи.
(3) Подкрепяне заинтересоваността на родителите към учебно-възпитателния
процес и превръщането им в партньори на училището.
(4) Активно участие на родителите в обсъждането и решаването на училищните
проблеми.
(5) Изграждане на умения за работа в екип.
(6) Постигане на училищно-родителски договор за сигурна училищна среда.
(7) Създаване на устойчив механизъм за приобщаване на семейството като
неразделна част от възпитателно-образователния процес, за формиране на общочовешки
ценности и добродетели за развитие на индивидуалността на ученика, за изграждане на
свободна и морална личност, уважаваща законите и правата на останалата част от
обществото.
(8) Изграждане на информационно пространство, в което всички участници в
общността са своевременно и обективно осведомени за проблеми, състояния, дейности и др;
(9) Консултиране на родителите и обсъждане на теми и проблеми, които са пряко
свързани с учебния процес;
(10) Обсъждане с родителите на подходите за тяхното включване в подготовката на
учениците в къщи;
(11) Консултиране на родители, които отглеждат сами децата си, в т.ч. и
привличане на другия родител при работа по самостоятелни задачи, проекти ;
(12) Въвеждане на нови подходи в работата на учителите с родителите и
учениците, така че да си партнират ефективно;
(13) Мотивиране на учениците към самоусъвършенстване и подобряване на
резултатите от обучението;
(14) Подобряване на взаимоотношенията във всеки клас и в училището;
(15) Съвместна работа с медиатори и външни специалисти за решаване на
проблеми в общността;
(16) Установяване на партньорски взаимоотношения с образователни институции училища, университети

IV. СТРАНИТЕ СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА СЛЕДНОТО:
Чл. 5. Като подписват настоящото споразумение, декларират намерението си за
сътрудничество и съвместна дейност в областта на обучението, образованието и
възпитанието на учениците, деца или близки, в рамките на срока на обучението им.
Чл. 6. Настоящото споразумение се сключва за срока на обучението на децата им в
СУ „Н. Й. Вапцаров“.
Чл. 7. Настоящото споразумение няма юридическа стойност
V. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
УЧИЛИЩЕТО:
Чл. 8. Осигурява необходимите условия за физическо, духовно, нравствено и
социално развитие на детето.
Чл. 9. Гарантира неговите права, свобода и сигурност, достойнство и уважение.
Чл. 10. Възпитава го в дух на мир и толерантност.
Чл. 11. Приобщава го към българските традиции, културни и общочовешки ценности.
РОДИТЕЛИТЕ:
Чл. 12. Cе задължават да се включват по-активно в работата на училището, отблизо да
наблюдават живота там и да участват във вземането на всички важни решения.
Чл. 13. Развиват положителното отношение на децата си към ученето.
Чл. 14. Насърчават децата си да се стремят към пълното развитие на възможностите си
и да участват активно в училищния живот.
Чл. 15. Се грижат децата им да ходят на училище с желание и готовност да учат.
Чл. 16. Познават училищната политика, училищния правилник и учебните резултати
по различните предмети, за съответния клас.
Чл. 17. Поддържат постоянна връзка с учителите и училището.
Чл. 18. Следят внимателно училищната работа на децата си, за да са сигурни, че
оценките отразяват точно знанията им и за да им помагат при развиването на навици за
учене.
Чл. 19. Могат да участват доброволно в различни училищни инициативи, като
екскурзии и други извънучебни дейности. Играят ролята на сътрудници на класа и участват
в обществения съвет и училищното настоятелство.
Чл. 20. Могат да се включат със средства, с труд, с материали за извършване ремонти
на класните стаи.
Чл. 21. Гарантират спазването от страна на децата им на изискванията на ЗПУО,
Правилника за дейността на училището и всички заповеди, издадени от Директора на
училището.
VI. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА
Чл. 22. Това споразумение се прекратява:
1. С изтичане на срока на действието му.
2. При преместване или напускане на ученик.
VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ КЛАУЗИ
Чл. 23. Правилника за дейността на училището, в частта му ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ
НА УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ е неразделна част от настоящото споразумение.
Чл. 24. Страните по настоящото споразумение следва да отправят всички съобщения и
уведомления помежду си в писмена форма.
Чл. 25. Настоящото споразумение може да бъде изменено или допълнено от страните
с анекс, в писмена форма.
Чл. 26. Страните ще решават споровете, възникнали по повод изпълнението на
настоящото споразумение, чрез разбирателство и взаимни отстъпки. И в присъствието на
медиатора
Чл. 27. За неуредените с настоящото споразумение въпроси се прилагат разпоредбите
на законодателство на Република България.
Чл. 28. Настоящото споразумение се състави и подписа в два еднакви екземпляра – по
един за всяка от страните, като екземпляра за родителите се съхранява в документацията на
класа.
УЧИЛИЩЕ: С. Кърджалиева

РОДИТЕЛИ: съгласно приложен списък

