
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ „СЪСТОЯНИЕ НА РОМСКАТА 

ОБРАЗОВАТЕЛНА ИНТЕГРАЦИЯ: ОТ СЕГРЕГАЦИЯ КЪМ 

ОБУЧЕНИЕ В ЕТНИЧЕСКИ СМЕСЕНА СРЕДА“

Тема: Ролята на семейството в учебния процес – начин 

за задържане на учениците в училище

Изготвил: Галина Яхова

Директор на ПГО „Елисавета Багряна“

гр. Бяла Слатина



Семейството е основен фактор в отглеждането, възпитанието и развитието на детето. Изграждането на 

детската личност и характер започва още в семейна срада. Родителите дават своя пример на децата си 

чрез поведението,отношението, уменията, опита. Семейството оказва огромно влияние върху 

личността на детето. 

 Професионална гимназия по облекло

"Елисавета Багряна" се намира в град

Бяла Слатина, област Враца. Учебното 

заведение обучава ученици от 8 до 12 

клас в специалностите: 

,,Конструиране, моделиране и 

технология на облекло от текстил“, 

,,Производство на кулинарни изделия

и напитки“, ,,Производство на облекло

от текстил“, ,,Работник в обслужване

на заведения за хранене и 

развлечения“, „Фризьор“.

Период на реализация на добрата практика

– от 15.09.2021г. до 30.06.2022г.



В професионална гимназия по облекло ,,Елисавета Багряна” се цели изграждането на 

училищна култура на сътрудничество с родители и сме убедени, че когато се сподели 

отговорността за децата се постигат високи резултати. 

 ЦЕЛИ на педагогическия колектив:

 Привличането на родителите и ангажирането им 
в училищния живот.

 Положително отношение на децата към ученето 
и тяхното редовно посещение на учебните 
занятия.

 Насърчаване на учениците и подпомагане за 
професионалното им ориентиране, както и за 
успешна кариера в бъдеще.

 Комуникация с педагогическия екип на 
училището, активно участие  в извънкасни 
дейности.

 Да се работи в сътрудничество с институции по 
превенция на отпадането на ученици от 
училище, в това число ученици със специални 
образователни потребности.



Еньов ден – подготовка на празника



,,Незнайното богатство на билките ”



Гости в Деня на отворените врати - деца от ОУ,,Кирил и 

Методий“с.Попица



„Да облагородим  училищния двор”



„Почистване на училищния двор”



Да засадим дърво…



Сладкишът на мама



Сладкишът на мама





Баба Марта бързала..





Благодаря за вниманието!
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гр. Бяла Слатина, обл. Враца, ул. „Марица“ №18,

e-mail: pg_elbag@abv.bg, тел.: 0915/82004


