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ДОКЛАД-АНАЛИЗ 

ОТ САМООЦЕНКА НА РАБОТАТА С РОДИТЕЛИТЕ 

в 145 ОУ“ СИМЕОН РАДЕВ“ 

(09.2014 – до  29.02.2016 г.) 

 

Увод  

Източници на информация  – анкети, училищна документация, снимки, документация на Училищното настоятелство, сайта на училището 

и официалната фейсбук страница на училището, награди на ученици- купи, медали, грамоти; благодарствени писма до класни 

ръководители;  интервюта с учители, родители и ученици. 

Анкети: 

Извадка-респонденти: общ брой анкетирани 700  и по групи респонденти 3 специалисти с ръководни функции,  40 учители, 

родители 187/ подготвителна група - 30, начален етап  115, прогимназиален -38, ученици 470 / от тях в начален етап 326, 

прогимназиален 144  / 

Демографски характеристики на родителите : 
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Демографски характеристики на учителите  : 

   

11% 8%

81%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Да, в момента В момента не, но 
съм бил член 

предходни години

Не, никога не съм 
бил член

родители в родителски актив

6% 3%

91%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Да, в момента В момента не, но 
съм бил член 

предходни години

Не, никога не съм 
бил член

родители в УН

5%

95%

учители

Мъж Жена

5% 10% 15%

40%
30%

0%

20%

40%

60%

До 25 
години

Между 
26-35 

години

Между 
36-45 

години

Между 
46-55 

години

Над 55 
години

възраст учители

3% 3% 3%
11% 17%

64%

0%

20%

40%

60%

80%

До 1 
година

2- 5 
години

6-10 
години

11-15 
години

16-20 
години

Над 20 
години

стаж учители



Проект „Полиценрично инспектиране на мрежи от училища” 

Декември 2015 г. 
 

Erasmus+ 2014 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project 

Project name: Polycentric inspections of networks of schools 

Reference number: 2014-1-UK01-KA200-001798 

 

 

   

Демографски характеристики на ученици  : 
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Затруднения с процеса на анкетиране: много са въпросите в анкетите и анкетите  са много дълги,      отнемат   много време за обобщаване 

на информацията. 

 

І.  Констатации 

 
СТАНДАРТ 1 

Комуникацията между училището и родителите подпомага учебния процес и напредъка на учениците   

 

Индикатор 1.1. Училището прилага разнообразни форми за комуникация с родителите     
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Какви други форми на комуникация училище-родители бихте искали да се реализират? 

1.1.2. Родители: 

Електронен дневник  

Индивидуални срещи с учители и психолози 

Участие в европейски проекти и форуми 

Открити видео уроци, излъчвани в реално време 

Форуми 

Униформи 

 

Кои са основните трудности, които срещат учителите в комуникацията с родителите? 

1.1.3.Учители: 

Липса на доверие 

Необмислени претенции 

 

Резултатите от анкетите показват, че средно 14 % от анкетираните показват ниска степен, а висока -55 %. 

При учениците разликата не е ясно изразена. В мнението на различните респонденти  няма голяма разлика. 

Други източници: 

Сайт на училището/http://145oy.com/; Фейсбук страница /https://bg-bg.facebook.com/145.OY.Simeon.Radev/, информационно табло 
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във фоайето на училището,  монитор, на който се показват  изяви и извънкласни дейности на децата и учениците, ученическа 

книжка, имейли на родителите, телефонни разговори,  консултации, родителски срещи, срещи с УН, дневници на класа, 

социални групи на отделните класове и класния ръководител. 

Индикатор 1.1 е изпълнен във висока степен, поради това, че  разнообразните форми  за комуникация с родителите, които 

използва училището  и резултатите от анкетите показват висока степен.  

 

Индикатор 1.2. Комуникацията е двупосочна  

 

  
 

Над 80% от анкетираните оценяват във  висока степен  този индикатор, а разликата между групите е малка. Други източници 

: ученическа книжка , ежедневни разговори при посрещане и изпращане на учениците, консултации на всеки учител в 

приемното му време, всеки учител и ръководството изпраща важна информация на имейлите на родителите и получават от 

тях обратна информация; декларация от родител за съгласие по важни въпроси / за лагери, за видео заснемане и снимки , които 

се публикуват на сайта на училището или по медиите, за участие във събития и проекти“ 

 

Индикатор 1.2. е изпълнен в много висока степен, поради това, че  общуването е двупосочно с всеки един родител и резултатите 

от анкетите показват същото. 
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Индикатор 1.3. Общуването училище - родители е основано на взаимно доверие , уважение и зачитане  

 

     
 
Над 87 % от всички респонденти дават висока и много висока оценка.  
 
Похвали от родители за работата на учителите – устни и писмени. 

 

Индикатор 1.3. е изпълнен в много висока степен 

 

 

Индикатор 1.4. Училището има изградена система за разглеждане на жалби и сигнали 
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В училището има изградена система за разглеждане на жалби и сигнали. През периода 09.2014 г. до момента има постъпили 

три жалби в РОИ и МОН. 

На предложенията, сигналите и жалбите от родителите на ученици от училището се  търси съдействие и от родителите и 

се отговаря в срокове, посочени във вътрешните правила. Често след разговор с родителя, не се стига до писмена жалба или 

сигнал и проблема се решава на ниво училище. Към 145 ОУ  за наблюдавания период има описани 8 на брой жалби , като две от 

тях са на един родител. 

Анкетата показва висока степен на удовлетвореност от изградената система по този индикатор. 

Индикатор 1.4. е изпълнен във висока степен 

 

СТАНДАРТ 1 

Комуникацията между училището и родителите подпомага учебния процес и напредъка на учениците  - два от индикаторите са 

покрити в много висока степен 1. 2. и 1. 3., а останалите два във висока степен, което дава основание да се определи Стандарт 1, 

че е постигнат в отлична степен. 

 

СТАНДАРТ 2 

Родителите участват в училищния живот 

Индикатор2.1. Родителите присъстват на училищните мероприятия 
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Други : 
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Над 68 % от  четирите групи респонденти оценяват високо изпълнението на индикатора.  Други източници на информация: 

снимки на сайта на училището; В подготвителните групи  и в начален етап посещаемостта на родителите е най-висока, а в 

прогимназиален етап постепенно  намалява. Откриване на учебна година , ден на отворени врати, концерти и представяне на 

извънкласни дейности, инициативи на родители, коледни базари, празници, свързани с немската и английската култура, 

Празник на буквите. 

Индикатор2.1. е изпълнен във висока степен, поради присъствието на родителите на мероприятията, организирани от 

училището. 

 

Индикатор 2.2. Родителите участват активно в училищните мероприятия 
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Подобряване на МТБ и създаване на уютна атмосфера за обучение 

По-активна комуникация в социалните мрежи 

Полза за училището и децата 

Проекти за изява на децата 

Кауза, която да обедини повече деца и родители 

Свободно време  

Участието на родителите при вземане на решения относно управление на училището 

Усмивката на детето ми 

Да е в извънработно време  

Навременна информация  

По-добра материална база  

Организация 

 

Други източници : Участието на родителите в подготовката на класните стаи за началото на учебната година; Участие в 

проект на СО със СК “Робин Худ“- стрелба с лък;  дарения от родители за изследвания период – 7 ; Коледен базар; Дарения от 

родителите за изготвяне на Идеен проект  за цялостна реконструкция, модернизация и дострояване на 145 ОУ , засаждане на 

дръвчета в двора на училището и цветя в кашпи и саксии; 

Анкетираните ученици и учителите  смятат, че родителите   не участват достатъчно  активно в училищните мероприятия. 

Останалите групи респонденти смятат, че индикатора е изпълнен във висока степен- родители и ръководство над 51%. 

 Индикатор 2.2. е изпълнен в висока степен, поради това , че половината от анкетираните са на мнение, че родителите могат да 

бъдат по-активни в училищните мероприятия, а другите източници показват активна дейност и инициативност на родителите. 

 

Индикатор 2.3. Родителите инициират училищни инициативи/мероприятия   



Проект „Полиценрично инспектиране на мрежи от училища” 

Декември 2015 г. 
 

Erasmus+ 2014 Key Action 2 (KA2), Strategic Partnerships Project 

Project name: Polycentric inspections of networks of schools 

Reference number: 2014-1-UK01-KA200-001798 

 

   
2.3.1. Учители:  

Разнообразие  

Наличие на свободно време 

2.3.2. Родители 

Отзивчивост от страна на другите родители 

По-голяма активност от страна на ръководството на училището 

Ако резултатите са свързани с подобряването на МТБ 

Интересите на децата, в частност моето 

Обратната връзка учител-родител е достатъчна 

Допълнителна възможност за финансиране на инициативи и проекти 

Интереси на децата  

Свободно време  

Ако моя инициатива би довела до резултат  

Дискусия 

 

Други източници:  

Организиран от родители  рожден ден на Поли,  съвместно  със Грийнпийс с обучение за пчелите и засаждане на дървета в 
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двора на училището Проекти за пчелите от всеки ученик и получен подарък меденки и чай с мед ;Организирано от родители 

посещение  в съда по проект „ Червената шапчица“. Предложения от родители за осъществяване на разнообразни  извънкласни 

дейности в училище- график за провеждането им Сугестопедичен курс по английски език, Немски език със ѝСдружение „ 

Фридрих Шилер“ Английски език с Британика, йога, фолклор, ателиета за приложни изкуства, лакрос, ушу, айкидо , карате , 

кикбокс, кросфит, стрелба с лък , футбол, баскетбол, забавна математик, програмиране с Телерик, модерни и народни танци , 

балет, шахмат и др,   „Идеен проект  за цялостна реконструкция, модернизация и дострояване на 145 ОУ и разрешение за 

строеж; инициатива на родители – „ Чисти тоалетни“ за поставяне на сапун, антибактериален препарат за седалките и 

хартия. 

Мненията на отделните анкетирани групи се разминават, но всички други източници показват голяма инициативност на 

родителите и на УН при 145 ОУ 

Индикатор 2.3.  е изпълнен във  висока  степен, но  поради не добрата информираност на отделните анкетирани групи, става 

ясно, че анкетата в този случай  не  е показателна за дейността на родителите. Изводите са , че трябва да се набележат 

дейности и  мероприятия по информиране на родителите и учителите за дейността на УН и на отделни родители, инициатори 

на дейности и мероприятия. 

 

Стандарт 2 е изпълнен във висока степен, поради изпълнение на индикаторите 1 , 2 и 3 във висока степен.  

 

СТАНДАРТ 3 

Взаимодействието училище – родители допринася за напредъка  на учениците и за устойчивост на техните успехи 

 

Индикатор 3.1. Родителите осигуряват присъствието и участието на учениците в клас и в училищни мероприятия  
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3.1.2. Родители: 

Липса на време 

Винаги участвам, нищо 

Други източници : няма отпаднали ученици от училище; на учениците намаляват неизвинените  отсъствия, като в края на 

срока са отчетени 35 неизвинени за цялото училище. Учениците на целодневна организация  подготвят домашните в училище. 

Има пълно съвпадение в отговорите на 4 групи респонденти. 

Индикатор 3.1. е изпълнен в много висока степен, мнението на всички групи анкетирани съвпада в много висока степен, както и 

доказателствата от документацията на училището. 

 

 

 

 

Индикатор 3.2. Родителите осигуряват необходимите учебни помагала и пособия  
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3.2.1. Учители 

Няма пречки 

3.2.3. Родители: 

Нищо не ме възпрепятства  

Няма ги в електронен вид 

Забележка за избора на учебни помагала 

Финансово състояние, но въпреки това осигурявам 

Високата цена на пособията 

Ненавременна информация за помагалата 

Липсата на пособия в книжарниците 

Нищо не пречи 

 

Наблюдение и интервю с учители и ученици. 

Има много голямо съвпадение в отговорите на 4 –те анкетирани групи. 

Индикатор 3.2. е изпълнен в много висока степен, поради съвпадението в отговорите на различните  анкетираните групи,  а 

доказателствата за осигурени помагала и пособия са видими за всички ученици в 33 паралелки. 
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Индикатор 3.3. Училището осигурява условия за пълноценно взаимодействие с родителите 

 

   
3.3. Родители:  

Не ми се е налагало да осъществявам индивидуални срещи с учители/логопеди 

Логопед – висока оценка 

 

Други източници: график на учителите за консултации с родители и ученици; навременна информираност на родителите за 

обучителните резултати на ученика; обратна информация за родителя по отношение на поведението на ученика в класа; 

учителите са на разположение на родителите и след приключване на учебните занятия/ телефонни разговори, имейли/  

 

В отговорите на 4-те групи респонденти има голямо съвпадение. 

 

Индикатор 3.3. е изпълнен във висока степен, което е видно в отговорите на анкетираните, от графика на учителите за 

консултации на родители и ученици и от проведените разговори с родители и учители. 
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Индикатор 3.4. Родителите са удовлетворени от условията за подкрепа,  напредъка и устойчивостта на успеха на учениците  

 

 

   
3.4.Учители: 

Социални мрежи 

 

Други източници :всички извънкласни и извънучилищни дейности - допълнителни спортни  дейности по проекти- тенис на 

корт, кънки на лед, плуване и др.; допълнителни платени извънкласни дейности – немски език, английски език, спортни 

дейности, ателиета по изкуства, танци и др.;постоянна работа с логопед в училище, работа на родителите  и учениците с 

психолози, броя на желаещите да се обучават в училище нараства всяка година; успехът на учениците на външното оценяване 

след 4 и 7 клас е сред най-високите резултати в София; 

 Мнението на отделните анкетирани групи съвпада в значителна степен. 
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Индикатор 3.4. е изпълнен във висока степен, поради съвпадението на мнението на анкетираните и високите резултати на 

учениците, показани на всички олимпиади, състезания, спортни мероприятия  и получените купи , награди и медали от районни, 

общински, национални и международни състезания. 

 

 

СТАНДАРТ 3 

Взаимодействието училище – родители допринася за напредъка  на учениците и за устойчивост на техните успехи – всички 

индикатори на стандарта  са изпълнени. Стандартът е  постигнат в отлична степен. 

 

 

 

СТАНДАРТ 4 

Родителите участват в определянето на приоритетите за развитието на училището 

Индикатор 4.1. Родителските активи и училищното настоятелство инициират и реализират дейности за развитие на 

училището 

 

 
4.1.1. Учители: 

Липса на време 

4.1.2. Учители: 
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Материалната база 

Успехът на децата им 

4.1.2. Родители: 

Липса на време  

Нищо не ме възпрепятства 

Липса на информация 

Всичко се определя от ръководството на училището 

Липса на видими резултати от подобряване на МТБ 

Посочените по-горе дейности са предварително избрани от училището 

Време, идеи и пари 

Учителите се справят, нямам нужната компетенция 

Това не е в правомощията ми 

4.1.3. Родители: 

Повече информация 

Интересни проекти 

Интересите на децата 

Детето е моят стимул, щом то е в това училище, то трябва да е най-доброто 

Подобряване на условията, в които децата работят 

Видими резултати за подобряване на МТБ 

Повече инициатива от учителите 

Стимулиращо би било да се взема под внимание мнението на родителите 

Адекватна държавна политика 

Безопасността на децата  

Намаляване на агресията в училищата 

Обсъждане и реализиране предложенията на родителите 

Заявяване на необходимостта от моето участие 

 

Други източници: документи на УН- протоколи и папки, свързани с дейността; протоколи от ПС на училището-актуализация 

на планове и стратегията на училището ; подобряване на материалната база на училището от УН  – фактури и договори; 

годишни отчети за дейността на УН;  определяне и подписване на договори за извънкласните дейности; 

Мненията на отделните анкетирани групи се разминават 
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Индикатор 4.1. е постигнат на високо ниво, независимо от това , че повечето от родителите не са информирани за дейностите 

и мероприятията, инициирани от родителските активи и УН при 145 ОУ, които осигуряват значителни финансови и 

материални ресурси за учебния процес и сградата на училището. 

 

Индикатор 4.2. Родителите участват в разработването на стратегията за развитието на училището 

 

 
4.2.2. Учители: 

Липса на свободно време 

Организираност 

Интерес, желание 

Предубеденост 

4.2.3. Учители 

Основните трудности в работата ви с родителите: 

Не винаги родителят прави достатъчно за детето си 

Какво бихте подобрили и променили в работата си с родителите?   

Индивидуални срещи с родителите 

4.2.2. Родетили: 

Липса на време 

Не съм компетентен  

Смятам, че това е работа на училищното ръководство 
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Нищо 

Не вярвам, че нещо ще се промени 

Разнопосочните сигнали за развитието на училището 

Няма заявена необходимост за участието ми 

Липса на информация 

Незачитане мнението на родителите 

4.2.3.Родители: 

Какво би ви стимулирало да участвате с предложения при разработването на стратегията за развитие на училището?  

Материално-техническата база на училището 

Резултати, свързани с МТБ на училището и подготовка на децата в училище 

Покана за участие 

По-навременна информираност 

Повече свободно време 

По-доброто бъдеще на детето ми 

Реални резултати от дадена кауза 

Доброто обучение на детето ми 

4.2.3.Предложения от родители: 

Комуникацията е на отлично ниво 

Обновен сайт 

Форум 

Информация за плановете и приоритетите на ръководството за всяка учебна година 

Електронен дневник 

Повече информация на сайта 

Достойно заплащане на учителите 

Комуникацията е добра 

По-голяма роля на училищното настоятелство 

По-добра комуникация 

 

 

ДРУГИ – по мнение на ученици: 
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Друго 

Повече родителски срещи 

Родителите винаги знаят какво се случва с мен  

Електронен дневник 

Да има сайт на класа 

Повече мероприятия с родители, например концерти, базари 

Лагери за по-големите ученици 

Открити уроци 

Дискусионни часове 

Има консултации между учители и родители. 

Подобряване на уважението между учители и ученици. 

Отделни срещи учител-родител. 

Някои родители не полагат достатъчно грижи за децата си. 

Повече информация да достига до родителите. 

Неуважение между учителите и учениците. 

Пренебрегване на част от проблемите на учениците. 

 

Мненията на отделните групи респонденти се разминават, като тези на учителите и ръководството имат по-голямо 
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съвпадение, за участието на родителите в разработването на стратегията за развитието на училището.  

Индикатор 4.2. е изпълнен в висока степен, въпреки  разминаването на анкетираните учители, ръководство и ученици с мнението 

на родителите. Малка част от родителите проявяват инициативност за включване в такива, основополагащи  за училището 

стратегически решения. 

 

СТАНДАРТ 4 е постигнат във висока степен, поради изпълнени индикатори 1 и 2 и доказателствата от работата на 

училищното настоятелство за подобряване на материалната база на училището, участието на родителите във определянето 

и организирането на всички извънкласни дейности, както и в приема на учениците в училището и работата на ученическия стол. 

 

ІІ. ОБОБЩЕНИ ИЗВОДИ 

 

Силни страни 

  Работата на училището с родителите и  активна във всички аспекти – присъствие, инициативи от двете страни , общи 

проекти, ефективна комуникация за напредъка на учениците. Като резултат от качествената работа с родителите броят на 

желаещите да запишат децата си в 145 ОУ се увеличава всяка учебна година. Напредъкът и успеваемостта на учениците са 

следствие и от активната работа на училището с родителите.  

 

 

 

Слаби страни 

Резултатите от анкетите, както и съвместната дейност и реализираните  проекти   с  Училищното настоятелство при 145 

ОУ и с някои родители, показват, че информацията за  това не винаги достига до всички родители и учители в училището. Това 

е слаба страна на училището и се нуждае от подобрение. Популяризирането  и информирането на всички родители от училището, 

както и на всички учители, за това каква дейност развива УН и някои родители,  би довело до по–голяма  мотивация и на 

останалите родители  за съвместна дейност. 

 

 

 

Степен на съответствие между мнението на ръководство, учители и родители 

 

Степента на съответствие между мнението на ръководството, учителите и родителите съвпада в голяма част от  
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индикаторите, с изключение на:  Индикатор 2.3. Родителите инициират училищни инициативи/мероприятия,   Индикатор 4.1. 

Родителските активи и училищното настоятелство инициират и реализират дейности за развитие на училището, Индикатор 4.2. 

Родителите участват в разработването на стратегията за развитието на училището. 

 

 

Обобщена заключителна оценка  

Работата с родителите в училището е качествена. Постигнати са повече от минималните стандарти 2 и 3. Степента на изпълнение 

е високо.  
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ІІІ. План за усъвършенстване и развитие 

 
Дейности за подобряване на 

работата с родителите 

Срок Отговорник Ресурси 

1.Информационна система за 

комуникация с родителите 

Учебната 2016-2017 година Ръководството на училището Съвместен проект с родители 

- Анкета , допитване до 

родителите  

 Април 2016г. Класните ръководители От училището 

- Системата включва:     

     - Модул за допитване с 

възможност за гласуване 

   

- sms   за отсъствие на ученик 

- електронен дневник 

   

- ползване на електронни 

учебници в реално време 

   

- възможност за провеждане на 

тестове онлайн 

   

- публикуване на авторски 

видеоматериали и снимки от 

ученици 

   

 

 
 

Дата: .........................                                                      Директор: ......................... 

 

 

 

 

 

Приет на заседание на педагогическия съвет  на .......... (дата) 
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