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Протокол № 18/07.09.2021 г. и е утвърдена със Заповед № РД-10-1068/07 септември

2021 г. на директора на училището



I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика проектира условията за сътрудничество, ефективна
комуникация и отношения на загриженост между всички участници в процеса на
образование в изграждането на позитивен организационен климат. Училищният климат
се отнася до качеството и характера на училищния живот. Позитивния организационене
климат помага на хората да се чувстват социално, емоционално и физически в
безопасност в училище. Той включва нормите, убежденията, взаимоотношенията,
практиките на преподаване и обучение на учениците, родителите и училищния екип,
както и организационните и структурни характеристики на училището.

При изготвянето на политиката се отчитат изискванията на Закона за
предучилищното и училищното образование и подзаконовите нормативни актове в
системата на предучилищното и училищното образование.

II. ЦЕЛИ
Водещи цели на политиката за изграждане на позитивен организационен климат  са:

1. Изграждане и поддържане на социална, психическа и физическа сигурност и
безопасност.

2. Изграждане и поддържане на позитивен образователен климат
3. Изграждане и поддържане на взаимоотношения основани на взаимно доверие,

партньорство, сътрудничество.
4. Изграждане и поддържане на благоприятна и позитивна физическа среда.

III. ПОДХОДИ, НАЧИНИ И ФОРМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ПОДКРЕПАТА
ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ

Ключови дейности Конкретни действия

Изграждане и
поддържане на климат, в
който всички участници
в процеса на образование
се чувстват физически и
емоционално сигурни

Превенция и интервенция на агресията, насилието и
тормоза на ниво училище/клас за осигуряване на
физическа безопасност. Прилагане и спазване на
правила за поведение (етични) и единни ценности.
Осигуряване на физическа охрана и охрана чрез
видеонаблюдение.

Насърчаване на положителни взаимоотношения и
възможности за за учене там, където учениците се
чувстват подкрепени и ценени като членове на учещата
общност.

Стимулиране на творчеството, ентусиазма и
креативността на училищните общности чрез създаване
и развиване на училищни традиции и ритуали;
персонифицирана учебна среда, съобразена със
стиловете на учене и познаване на всеки ученик,
семейството, възможностите, стремежите и



потребностите; възможности за включване в различни
конкурси, форуми, събития и др. Грижа за учениците
със специални образователни потребности; тези с
образователни затруднения и за развитието на
талантите и способностите на даровити деца.

Консултиране на училищните общности за осигуряване
на емоционална безопасност (положителни нагласи
относно индивидуалните различия; нагласи на
учениците и служителите относно тормоза и отговора
им на него и др.)

Ясно дефинирани, предадени и разбрани от
училищните общности правила и последствия при
нарушаване на реда и дисциплината. Осигуряване на
подкрепа за спазване на училищните правила. Бързо и
енергично решаване на проблеми. Училищните
общности подкрепят и прилагат дисциплинарните
процедури.

Предоставяне на
качествено образование,
основано на лидерство,
активно учене и
професионално развитие

Управление и администриране на процеси и събития
чрез ефективно лидерство и споделена визия за
развитие на училището.
Методи и учебни практики, използвани от учителите в
техните класни стаи, които въвличат и ангажират
ученика и влияят върху мотивацията на учениците в
класната стая и  техните образователни постижения.
(учебна програма, методи за оценка, очаквания и
обратна връзка).
Достъпа на учителите до програми за обучение, които
те намират за подходящи и полезни и които са в
съответствие с нуждите на училището.

Изграждане и
поддържане на
взаимоотношения
основани на зачитане на
многообразието и
партньорството

Участие на училищните общности в дискусии относно
визията на училището и вземане на консенсусни
решения, основани на подкрепа, доверие, уважение и
грижа един за друг.
Координация между планиране, организиране и
провеждане на различни училищни събития, което
формира чувство на привързаност и принадлежност
към училището.
Уважение към многообразието чрез равно третиране на
членовете на училищната общност, независимо от



етноса, пола, религиозната принадлежност и други.
Култивиране на информираност и признателност към
другите култури в класните стаи.
Партньорството в общността чрез участието на
родители и други членове на общността в училищния
живот, висока посещаемост на училищни събития,
разработване на програми за наставничество и други
инициативи, които изграждат взаимоотношения между
учениците и по-голямата общност.

Изграждане и
поддържане на
благоприятна и
позитивна физическа
среда.

Интериор на физическата среда, създаващ усещане за
сигурност и принадлежност
Достъпност и разпределение на образователните
ресурси (достъпът на учениците и учителите до
оборудване, технологии, материали и консумативи,
които подобряват преподаването и ученето)
Поддържане и осъвременяване на инфраструктурата на
физическата среда
Поддържане на благоприятна физическа среда (чистота,
осветление, температура, шум, които засягат
преподаването и ученето)

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

В изпълнение на целите на политиката се очаква да бъдат постигнати следните
резултати:

1. Изграден сигурен и безопасен училищен климат, с по-високи образователни
постижения, по-добро психично здраве и по-малко агресия, насилие и тормоз.

2. Повишена увереност и ангажираност на учениците към ученето и по-високи
образователните резултати

3. Взаимоотношения, основани на многообразието, партньорството и съвместен,
демократичен процес на вземане на решения, който включва всички
заинтересовани страни

4. Изградена позитивна физическа среда, допринасяща за утвърждаването на
училището като желана територия за ученика.

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА (доп. с Решение № 25 на
Педагогически съвет - Протокол № 18/07.09.2021 г.)

Проследяването на изпълнението на основните дейности и постигнатите
резултати се осъществява ежегодно чрез една междинна оценка в края на всяка учебна
година. Междинната оценка е базирана на преглед и анализ на цялостното изпълнение



на Политиката и следва да идентифицира предизвикателствата пред текущото
изпълнение и да даде насоки за промяна на дейностите и действията за следващ период
от прилагането на политиката. Междинната оценка се изготвя от училищния психолог и
се представя на заседание на педагогическия съвет, но не по-късно от края на
съответната учебна година.

Актуализация на Политиката може да бъде направена след междинната оценка с
оглед на същността на идентифицираните предизвикателства.



Качеството на взаимоотношенията между членовете на училище (учители, ученици и
администратори) оказва влияние върху поведението и постиженията на учениците.
Връзката между ученик и техния учител влияе върху ангажираността им в класната стая,
самочувствието и оценките. В общността аспект на климат в училище се отнася до
качеството на взаимоотношенията в училище. Той също така включва свързаността на
училището, зачитането на  с други членове на общността.

поставяне на високи, но постижими цели, вярване в учениците и ангажираност към
академичния успех на учениците са свързани с по-високи стандартизирани резултати от
тестове. [29] Изследванията показват, че когато учителите се възприемат като ефективни,
училището има ефективно ръководство на директора и връзките между ученици и
връстници са положителни, стандартизираните от ученика резултати от тестове, средният
успех и оценките са по-високи. [4] Тези връзки са открити сред учениците в детската
градина до 12 клас. [4]

Съществува и връзка между разпределението на училищните ресурси и постиженията на
учениците. Няколко изследователски проучвания подчертават връзката между
постиженията на учениците и ресурси като образование и опит на учителите, размер на
класа, съотношение учител към ученик, училищни съоръжения, материали в класната стая
и финансови разходи. [4]

Структурните характеристики на училището, като температурата и възрастта на сградата,
могат да повлияят на представянето на учениците и посещаемостта на училище. В
проучване на излагането на учениците на неблагоприятни условия в училищната сграда и
отсъствия, изследователите установяват, че отсъствието на учениците е свързано с видима
плесен и лоша вентилация, наред с други фактори. [30] Ако учениците отсъстват от
училище, академичните постижения могат да бъдат засегнати.

[5]. [4] Поради това са разработени много инструменти за оценка и интервенции, които
да помогнат на училището в процеса на подобряване на климата.
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2. Изграждане и поддържане на позитивен образователен климат
3. Изграждане и поддържане на взаимоотношения основани на взаимно доверие,

партньорство, сътрудничество.
4. Изграждане и поддържане на благоприятна и позитивна физическа среда.

Подобряването на училищния климат може да се използва като превантивен подход за
намаляване на разрушителното поведение и подобряване на посещаемостта,
постиженията и удовлетвореността на учениците и родителите от училище

В общността аспект на климат в училище се отнася до качеството на взаимоотношенията
в училище. Той също така включва свързаността на училището, зачитането на
многообразието и партньорствата с други членове на общността. [4]

Когато учениците възприемат правилата си в класната стая, училищната дисциплина и
цялостната безопасност в училище като справедливи, те са по-малко склонни да изпитват
чувство на самота, безпокойство и депресия (Grapham et al., 2006; Ozer & Weinstein, 2004).
Положителният училищен климат също може да помогне на учениците да се справят със
социално-емоционалните проблеми, за да развият устойчивост. [24]

Описано е като „сърцето и душата на училището ... онази същност на училище, което кара
едно дете, учител и администратор да обичат училището и да очакват с нетърпение да
бъдат там всеки учебен ден“. [1] Положителният училищен климат . [2] Според Националния
съвет климат в училище , [3] на устойчива, положителен климат в училище насърчава
академично и социално израстване на учениците.
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Много фактори могат да повлияят на качеството и характера на училищния живот. Няма
консенсус относно дефиницията или измеренията на училищния климат. [4] Въпреки това
факторите, които формират училищния климат, често се групират в четири основни
измерения.
Тези измерения са:
безопасност, преподаване и учене ( академичен климат ), взаимоотношения ( климат в
общността ) и околната среда. [4] Всяко измерение е обсъдено подробно по-долу.

Положителният училищен климат е свързан с много положителни резултати от учениците.
Например положителният училищен климат е свързан с по-високи академични постижения,
по-добро психично здраве и по-малко тормоз. [5]. [4] Поради това са разработени много
инструменти за оценка и интервенции, които да помогнат на училището в процеса на
подобряване на климата.

Сътрудничество

Ефективна комуникация

Загриженост

Академичен климат [ редактиране ]

Академичният климат се отнася до практиките на преподаване и обучение, насърчавани в
училището. Състои се от три фактора: лидерство, преподаване и учене и професионално
развитие . [4]

● Лидерството се отнася до ролята на директора и администрацията. Това се
влияе от това колко добре те предават своята визия за училището и доколко те
подкрепят и достъпни.

● Преподаването и ученето се отнася до действителните методи и учебни
практики, използвани от учителите в техните класни стаи. Това включва всичко,
от избраната учебна програма, методи за оценка, до това как учителите
съобщават своите очаквания и да дават обратна връзка на учениците. Тези
практики влияят върху мотивацията и ангажираността на учениците в класната
стая, което от своя страна влияе върху академичните постижения.

● Професионалното развитие се отнася до достъпа на учителя до програми за
обучение, които те намират за подходящи и полезни и които са в съответствие с
нуждите на училището. В училищата с положителен климат учителите имат
постоянен достъп до обучение, където могат да научат нови стратегии за
подобряване на начина на преподаване.

Общност [ редактиране ]

[4]

● .

Институционална среда [ редактиране ]
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Въздействие [ редактиране ]

Психично здраве и социално-емоционално благополучие
[ редактиране ]

Проучванията показват, че училищният климат може пряко да повлияе на психичното
здраве и социално-емоционалното благосъстояние на учениците. Качеството на живот в
училищна обстановка може да насърчи здравословното социално и емоционално развитие
на учениците. [24] Много аспекти, свързани с положителен училищен климат като описаните
по-горе (например принадлежност към училище , уважение към мнението на учениците и
подкрепящи взаимоотношения), са фактори, пряко свързани с психологическото
функциониране на учениците. [4] Например в проучване, което изследва възприятията на
подрастващите за няколко измерения на училищния климат, емоционалната подкрепа на
изследователите от страна на учителите и насърчаването на автономността и дискусията
са свързани с по-малко депресивни симптоми при юношите. [25]Когато учениците
възприемат правилата си в класната стая, училищната дисциплина и цялостната
безопасност в училище като справедливи, те са по-малко склонни да изпитват чувство на
самота, безпокойство и депресия (Grapham et al., 2006; Ozer & Weinstein, 2004).
Положителният училищен климат също може да помогне на учениците да се справят със
социално-емоционалните проблеми, за да развият устойчивост. [24]

Резултатите от изследванията също така показват, че отрицателният училищен климат
може да има неблагоприятни последици за психологическото и социално-емоционалното
благосъстояние на учениците, което води до проблеми с психичното здраве. [24] Например,
по-високата честота на конфликти в училищата е свързана с по-висок процент детски
разстройства на психичното здраве. [26] Отрицателният училищен климат може също да
влоши съществуващите социално-емоционални затруднения, [24] и тези ефекти могат да
бъдат дългосрочни. [27] Например, тежестта на психичните проблеми на ученика може да
се увеличи с течение на времето, ако условията в класната стая не се подобрят. [27]При
изследване на възприятията на подрастващите в средното училище за училищния климат и
неговия ефект върху психологическото здраве, изследователите установяват, че
измеренията на училищния климат (безопасност, взаимоотношения, свързаност, чувство за
принадлежност и т.н.) и психологическо и емоционално здраве намаляват в продължение
на три години. Освен това, спадът в училищния климат е свързан със спад в
психологическата адаптация на учениците. [28]

Академични постижения [ редактиране ]

Положителният училищен климат също е важен за постиженията на учениците. Например
при изследване на елементарни постижения на учениците по четене и математика
положителните характеристики на учителя като поставяне на високи, но постижими цели,
вярване в учениците и ангажираност към академичния успех на учениците са свързани с
по-високи стандартизирани резултати от тестове. [29] Изследванията показват, че когато
учителите се възприемат като ефективни, училището има ефективно ръководство на
директора и връзките между ученици и връстници са положителни, стандартизираните от
ученика резултати от тестове, средният успех и оценките са по-високи. [4] Тези връзки са
открити сред учениците в детската градина до 12 клас. [4]

Съществува и връзка между разпределението на училищните ресурси и постиженията на
учениците. Няколко изследователски проучвания подчертават връзката между
постиженията на учениците и ресурси като образование и опит на учителите, размер на
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класа, съотношение учител към ученик, училищни съоръжения, материали в класната стая
и финансови разходи. [4]

Структурните характеристики на училището, като температурата и възрастта на сградата,
могат да повлияят на представянето на учениците и посещаемостта на училище. В
проучване на излагането на учениците на неблагоприятни условия в училищната сграда и
отсъствия, изследователите установяват, че отсъствието на учениците е свързано с видима
плесен и лоша вентилация, наред с други фактори. [30] Ако учениците отсъстват от
училище, академичните постижения могат да бъдат засегнати.

Поведенчески резултати [ редактиране ]

Училищният климат също е свързан с поведенчески проблеми в училище, като тормоз,
престъпност и агресивно поведение. [4] Висококачествената академична среда в училището
може да намали поведенческите проблеми. Например в училищата са документирани както
доклади за по-ниски ученици, така и за учители, където учителите предоставят обратна
информация за домашните задачи на учениците, помагат за постигане на целите на
учениците и насърчават ангажираността на учениците към академичните успехи. [31] [32]

Когато учениците усетят, че тяхното училище има силно чувство за солидарност и
принадлежност, те са по-склонни да се намесят или докладват, когато връстник участва в
рискови дейности. [33] Изследвания показват също, че намаляването на поведенческите
проблеми на учениците, агресията и виктимизацията са свързани с положителни
взаимоотношения между училищния персонал и връстници. [4]

За учителите [ редактиране ]

Размерите на училищния климат също влияят значително на учителите. Задържането на
учителите или принуждаването на учителите да останат в едно и също училище в
продължение на много години е важен въпрос в много училища. Установено е обаче, че
много фактори, свързани с училищния климат, влияят върху процента на текучество на
учителите. Например лошата подкрепа от страна на администрацията, проблемите с
дисциплината на учениците и липсата на чувство, че могат да допринесат за вземането на
решения в училище са всички условия, свързани с лошото задържане на учителите. [2]

Взаимоотношенията между учителите и техните колеги и училищната администрация също
играят важна роля в отдадеността на учителя към тяхната професия. [7]Освен това
училищните климатични фактори могат да повлияят на психичното здраве на учителите.
Например лошите взаимоотношения с ученици и колеги и ниското участие на родителите и
общността са свързани с емоционално изтощение (прегаряне) на учителите. [34]

Отрицателният училищен климат се свързва и с това, че учителите изпитват повече чувство
за ниска лична реализация, повече цинизъм и обезличаване. [7]

Подобрение [ редактиране ]

Най-добрият начин за подобряване на училищния климат е различен от училище до
училище. [5] Насърчаването на положителен училищен климат е общ процес, който варира
в зависимост от силните и слабите страни на отделните училища в различни измерения.
Въпреки това се установи , че някои общи насоки или ключови практики са ефективни за
улесняване на процеса. Подобряването на климата в училищата може да се определи като
умишлено, стратегическо, съвместно, прозрачно и координирано усилие за укрепване на
училищната учебна среда. [35] Изследванията показват, че ангажирането на всички членове
на общността е от решаващо значение за успешните усилия за подобряване на училището.
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[35] Според Националния училищен климатичен център, [36] ефективен процес за
подобряване на климата в училище е този, който ангажира всички заинтересовани страни в
шест ключови практики:

1. Съвместен, демократичен процес на вземане на решения, който включва
всички заинтересовани страни. Заинтересованите страни включват не само
училищния персонал и учениците, но и семействата и членовете на
общността. Тези заинтересовани страни имат различни роли и перспективи
(например учител, шофьор на автобус, администрация, обслужващ персонал
и т.н.)

2. Планирането на действията, намесата и изпълнението на програмата се
ръководят както от количествени (напр. Анкети), така и от качествени (напр.
Интервюта, фокусни групи) данни, с цел непрекъснато подобряване на
училищния климат. Трябва да се извършва често събиране на данни за
оценка и по-нататъшно развитие на процеса на усъвършенстване на
училището.

3. Уникалните нужди на учениците и училищната общност се използват за
информиране на целите за подобряване на училището.

4. Предлагане на възможности на училищния персонал да се учат като екипи
или да изграждат учебни общности, така че да си помагат взаимно да
придобиват, усъвършенстват и запазват уменията и знанията, необходими за
компетентната им работа.

5. Научните изследвания трябва да се използват за информиране на учебната
програма, инструкциите, подкрепата на студентите и интервенциите. Тези
училищни практики също трябва да се основават на здрави когнитивни,
социално-емоционални и екологични теории за развитието на младежта.
Здравословната среда за развитие и обучение на учениците се насърчава
чрез прилагане на базирани на силата и риска практики и програми.

6. Чрез процеса на усъвършенстване на училищата се укрепват политиките и
процедурите, свързани с училищната учебна среда, както и оперативната
инфраструктура за улесняване на събирането на данни, ефективно
планиране, прилагане, оценка и устойчивост. [35]

Мерки [ редактиране ]

В училищата получаването на точна картина на климата е съществен компонент за
подобряване на учебната среда. Информация за училищния климат може да се събира по
много начини; проучванията обаче са най-разпространеният метод, използван от
изследователите (92%). [4] Провеждането на интервюта и фокус групи са други начини за
събиране на информация за училищния климат, като около 8% от научните изследвания
използват тези методи. [37] [38] [39] [40] Друг, по-рядко срещан метод е използването на
доклади от наблюдения и оценки на училищния климат. [4] Пример за този метод на
измерване е посещението на начални училища, за да се оценят моделите на училищния
дизайн на външното пространство и състоянието на банята. [41]

Като част от процеса на подобряване на климата в училище, тези мерки могат да се
използват, за да се подчертаят областите на сила на училището и областите, които се
нуждаят от подобрение. Може да се използва и за оценка на промените в училищния
климат с течение на времето. [5] Училищният климат може да се оцени косвено чрез мерки
като присъствие на ученици, прекъсвания, текучество на учители или мобилност на
учениците. Той може да бъде оценен и по-директно чрез събиране на информация от
членовете на училището. [5]

Когато се събира информация за училищния климат, се препоръчва да се събира
информация от множество гледни точки (например учители, администратори, ученици и
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т.н.). Например, проучване, сравняващо възприятията на родителите, учителите и
учениците за училищния климат, установява, че учениците отчитат по-лоши оценки за
безопасност и свързаност от възрастните. [42] В допълнение, някои характеристики на
учениците също влияят на тяхното възприятие за училищния климат. Следователно
проблемите с поведението, задържането на оценка, произхождането от семейство с един
родител или различен етнически произход могат да повлияят на възприятието на ученика
за училищния климат. [7] Това подчертава значението на събирането на информация от
различни информатори при оценката на училищния климат.

Разнообразие [ редактиране ]

Расата и етническата принадлежност на учениците могат да окажат влияние върху тяхното
възприятие за климата в училището. [7] Например, проучване, събрано информация от
афроамерикански и бели ученици от гимназията, открива различия във възприятието им за
расов климат в тяхното училище. [43] Следователно афроамериканците, студентите и
студентите с по-ниски доходи имат по-негативно възприятие за расовия климат от
учениците от бялата, средната класа и мъжете. Друго проучване, проведено също с
ученици от средното училище, установи, че учениците от испано / латиноамерикански
произход смятат, че отношенията с учителите играят по-голяма роля в тяхното възприятие
за климата в общността, отколкото отношенията с учениците. За разлика от тях,
студентските отношения бяха по-висок приоритет за азиатските и белите студенти. [44]

Сексуалната ориентация също може да има важен ефект върху опита на учениците в
училище. Например, проучване на американски ученици от средни и средни училища,
проведено през 2013 г., установи, че повече от половината ученици, които са се
идентифицирали като гей, бисексуални, лесбийки или трансджендъри, се чувстват
несигурни в училище поради своята сексуална ориентация и повече от една трета се
чувстват несигурни поради техния израз на пола. [45] Проучването показва, че етническата
принадлежност на учениците от ЛГБТ влияе и върху възприятието им за безопасността в
училище. Например беше установено, че студенти от ЛГБТ с азиатски произход съобщават
за по-ниски нива на виктимизация от връстници, насочени към тяхната сексуална
ориентация или израз на пола. [45]Тези констатации подчертават важността на отчитането
на перспективата на учениците от различен културен и етнически произход, когато се
опитват да подобрят училищния климат за всички. [7]

Дейностите, заложени в политиката за изграждане на позитивен организационен
климат, се базират на прилагането на координирани и последователни действия и мерки
за

създаване, разширяване и поддържане на по-сигурна, качествена и ползотворна
училищна среда за личностно развитие на всеки ученик.

Основно училище „Екзарх Антим I“ – гр. Пловдив осигурява подкрепа за
личностно развитие на учениците като осъществява и партньорство с държавните и
местните органи и структури и доставчиците на социални услуги.

изисква създаване на
Училищна политика за изграждане на позитивен организационен климат

І. Основни цели и задачи:
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1.Създаване на позитивна образователна среда, свободна от различни форми на
агресия и дискриминация;

2.Изграждане и поддържане на позитивен психологически климат, толерантност,
взаимно разбиране, зачитане и уважение;

3.Изграждане и поддържане на демократична училищна и организационна
култура, насърчаваща спазването на споделени правила, процедури, традиции и
колективни ценности;

4.Зачитане индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик, с цел
максимално развитие на неговия потенциал;

5.Заздравяване и развитие на добрите практики в училище.

ІІ. Основни принципи за изграждане на позитивен организационен
климат:

1.Системни усилия за възпитаване у децата на социални умения и нагласи, които
не допускат насилие във взаимоотношенията;

2.Подобряване на физическата среда в училище (с фокус върху класните стаи),
която не съдържа предпоставка за изява на агресивно поведение и в същото време
създава условия за формирането на класа като общност;

3.Работа с нагласите към ученето, екипната работа и споделяне на проблеми в
общността на класа, както и проектно-базирано обучение, включително и изнесени
дейности;

4.Следване на последователни стъпки за подкрепа и разбиране на последиците от
насилието и за справяне с неприемливото поведение на децата;

5.Ефективно функциониране на училището:
● Мотивиране на директора, учителите, учащите и родителите да участват в

дейностите на училището;
● Увеличаване на  продуктивността;
● Благоприятстване за ефективната комуникация;
● Развиване на  чувство на гордост.

ІІІ. Индикатори за ефективност и позитивност в училищната институция:
● Мотивацията на хората в училище
● Организация на обучението
● Подобряване на училищната учебна среда създаване на гъвкав план за действие
● Положителни отношения в училищната общност (учители, ученици, родители)
● Професионално развитие на педагогическите специалисти
● Наличието на обратна връзка за училищния климат може да играе важна роля

при развитието на училището и неговото реформиране
● Индивидуален подход в обучението
● Ученически права
● Количество и качество на учебните материали и оборудване



ІV. Дейности насочени към изграждането на позитивен организационен климат:

● Правила за поведение в паралелката, класа, училището
● Теми от глобалното, гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното

образование в ЧК, заниманията по интереси и във факултативните часове
● Запознаване с различни форми на насилие и техниките за преодоляването им
● Дейности по интервенция
● Установени професионални работни взаимоотношения в училище
● Дейности за развитие на компетентностите на педагогическия персонал, за

запознаване с различните форми на насилие, както и с техники за
преодоляването им

● Учителите, родителите и учениците са включени във вземането на решения.
● Учителите, родителите и учениците участват в дискусии относно визията на

училището.
● Включване на родителите в училищните дейности.
● Установени ясни и открити канали за комуникация.
● Подкрепа и грижа за учениците в училище
● Обезопасяване на средата в училище
● Поощряване с морални и материални награди

V. Принадлежност и идентификация c училището:
● Училището е сигурна среда  на обучаващи и учащи се
● Училищният климат може да влияе върху качеството на училищния живот и

училището като цяло, като създава здравословни учебни пространства,
подхранва мечтите и желанията на децата и родителите

● Училището стимулира творчеството и ентусиазма на учителите и учениците
● Създаване и развиване на училищни традиции
● Ритуализация на училищния живот:

○ ученически униформи – ежедневни и официални
○ училищен химн
○ училищни церемонии и ритуали

VІ. Партньорство и сътрудничество с родителите:
1. Включване на учителите, родителите и учениците в дискусии относно визията

на училището;
2. Ангажираност и съпричастност към училищния живот;
3. Родителите получават обратна връзка- информация за индивидуалното развитие

на техните деца:
● Консултации с класните ръководители
● Консултации с преподавателите
● Консултации с училищен психолог



VІІ. Взаимоотношения между учителите:
● Участие в създаването и поддържането на училищната визия;
● Обсъждане на индивидуални педагогически практики;
● Ефективна координация между планиране, активност и участие в различни

училищни дейности;
● Колегиални и партньорски взаимоотношения;
● Трудов морал и етика.

VІІІ. Персонал на училището:
● По-висока мотивация;
● Положителна самооценка;
● Дух на сътрудничество и колегиалност;  участие и отдаденост;
● Всеотдайност към мисията на училището;
● Удовлетворение от работата и  добри междуличностни взаимоотношения.

ІХ. Индивидуализация на обучението:
● Фокус върху индивидуалните потребности на учениците;
● Възможности за развитие на способностите и дарбите на учениците;
● Персонифицирана учебна среда, съобразена със стиловете на учене и познаване

на всеки ученик, семейството, възможностите, стремежите и потребностите;
● Особено внимание към учениците със специални образователни потребности и

тези с по-ниски обучителни възможности;
● Особено внимание и грижа за развитието на талантите и способностите на

даровити деца.

Х. Ред и дисциплина в училище:
● Училищните правила и последствия при неспазването им са ясно дефинирани,

предадени и разбрани от учащи, учители и родители;
● Правилата се прилагат справедливо и последователно. Правилата в класната стая

и в училището са неразделно свързани. Подходящото поведение се моделира
чрез личен пример;

● Педагози и учащи са включени в разработването на училищните правила.
Осигурена е подкрепа за спазване на училищните правила. Действително
всички членове на персонала подкрепят и прилагат дисциплинарните процедури.
Проблемите се разрешават бързо и енергично;

● Има осигурена подкрепа за системата на ръководство. Педагозите имат
осигурена подкрепа при проблеми с дисциплината в техните класни стаи.


