
СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО  
 
 

Днес .............. в град Сливен, 
 
 
МЕЖДУ ......................................................................................................... 
........................................................................................................................ 
  
УЧИТЕЛИ НА ..... КЛАС В 4 ОУ „ДИМИТЪР ПЕТРОВ”, СЛИВЕН  
 
 
И  
........................................................................................................................................
........................................................................................................................ 
 
РОДИТЕЛ/И  
 
 
НА ..................................................................................................................,  
 
УЧЕНИК В УЧИЛИЩЕТО. 
 
Се сключи настоящето споразумение за партньорство в името на 
израстването, доброто образование и възпитание на детето ни. 

 
 
 
************* 
 
 

Уважаеми родители,  
 

Бихме искали да Ви приветстваме с „Добре дошли” в общността на    
4 ОУ „Димитър Петров”.  Ние вярваме, че партньорството между 

родители и учители е важно, необходимо и ценно в процеса на обучение на 
децата. Партньорството и отворената комуникация с родителите е от 
съществено значение и жизненоважен елемент при гарантиране на 
качеството на учебния процес.  
 



 
В 4 ОУ „Димитър Петров”, ДЕЦАТА: 
 

1. Получават качествено и ефективно обучение; 

2. Учат в емоционален комфорт и  приятелска атмосфера; 

3. Усещат сигурност и подкрепа от своите учители и родители; 

4. Имат възможност да участват в различни училищни и извънучилищни 

дейности; 

5. Обогатяват социалния си опит; 

6. Имат подкрепа за различни активности;  

7. Имат възможност за индивидуални изяви; 

8. Се възпитават в  позитивни и уверени личности; 

9. Развиват своите комуникативни умения; 

10.  Получават различни знания, умения, компетентности; 

11. Се учат да работят в екип; 

12. Имат възможност да творят и спортуват; 

13.  Имат възможност за осмисляне и ангажиране на свободното време; 

 

 

Всички заедно – ученик, родител, учител можем да постигнем високи 
постижения в сферата на образованието и възпитанието.  
 

С настоящото споразумение се ангажираме заедно да следваме високи 
стандарти и качество на учебния процес и активен граждански живот на нашите 
деца.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Аз, 
................................................................................................................................  
................................................................................................................................ 
 
в качеството си на родител в името на добрите постижения на моето дете се 
ангажирам със  следното:  
 
 Ще се погрижим детето ни да идва всеки ден в 8:00 сутринта (Пон. – 

Пет.).  

 Ще създадем режим на детето си да остава до 17:00 ч. (Понеделник – 
Петък). 

 Ще се погрижим детето ни да идва в определените празнични и почивни 
дни за участие в планираните инициативи на училището. 

 Винаги ще помагаме на детето си по най-добрия възможен начин и ще 
правим каквото е необходимо за него/нея да напредва в обучението си. 
Ще се опитваме да четем с него/нея редовно.  

 Ще се информираме за степента на усвояване на учебния метериал. 

 Винаги ще бъдем на разположение на децата си и училището по всякакви 
въпроси. Това означава също, че ако детето ни отсъства от училище, ще 
уведомим преподавателя възможно най-скоро и ще четем внимателно 
всички документи, които ще ни изпращат вкъщи от училището.  

 Ще бъдем инициативни и ще се включваме в училищния живот и 
различните училищни дейности – благотворителни вечери, екскурзии, 
кампании и др., доколкото ни позволяват работните ангажименти. Знаем, 
че в „Приемен център на общността” имаме възможност да даваме идеи 
и предложения за съвместни дейности. 

 Ще се включвам в родителските тематични групи; 

 Ще позволяваме на детето си да ходи на екскурзиите, съобразени с 
нашите възможности; Също така ще съдействаме на учителите при 
организирането и провеждането на училищни екскурзии; 

 Ще се погрижим детето ни да спазва униформеното облекло.  
 Ще се отнасям с необходимото уважение и зачитане авторитета на 

учителите и ще възпитавам детето си в този дух. 
 Ще се срещам/е с учителите в рамките на приемното им време, с което 

съм запознат: 
............................................................................................................................. .
....... 



 Приемното време не включва възникнали извънредни случаи – 
заболяване, инцидент, влошени метереологични условия, належащо 
пътуване; 

 Разбираме, че детето ни трябва да спазва правилата, за да не нарушава 
безопасността, интересите и правата на всички в клас. Ние, а не 
училището, сме отговорни за поведението и действията на детето ни.  

 

 
 
 Ние, 
...............................................................................................................................  
................................................................................................................................ 
 
в качеството си на учители, в името на добрите постижения на нашите ученици  
се ангажираме със  следното:  
 

 Ще посрещаме учениците всеки ден в 8:00 сутрин (Пон. - Пет.)  

 В края на учебния ден ще изпращаме учениците в 17:00 ч.(Понеделник – 
Петък).  

 Ще идваме в определените празнични и почивни дни за организиране и 
участие в планираните инициативи на училището. 

 В преподаването на учебното съдържание ще подхождаме по 
индивидуален начин, за да може всяко дете да усвои необходимите 
знания и умения.  

 Ще бъда на разположение на родителите в рамките на приемното ни 
време 
.............................................................................................................................
........ 

 Приемното време не важи само при извънредни случаи – заболяване, 
инцидент, влошени метереологични условия, належащо пътуване на 
детето и семейството му. 

 Ангажираме се своевременно да получаваме информация от „Приемния 
център на общността” и да реагираме на Вашите предложения и идеи.  

 Винаги ще защитаваме безопасността, интересите и правата на всички в 
класа.  

 

Настоящето споразумение се изготви в два екземпляра – един за 
учителите и един за родителите.  



 

УЧИТЕЛИ:        РОДИТЕЛ/И: 

 

 

1. ..............................     1. .................................... 

2. ..............................     2. .................................... 

 

 

ДИРЕКТОР: 

 

1. ............................................ 

/подпис и печат/ 


