
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”
4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86

тел: 032/ 331 – 386, e-mail: school@ekzarhantim1.com

ПОЛИТИКА
ЗА УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

Настоящата политика е приета с Решение No 8 на Педагогически съвет - Протокол
No 14/14.09.2020 г. и е утвърдена със Заповед No РД-10-866/14 септември 2020 г. на
директора на училището, изменена и допълнена с Решение № 26 на Педагогически
съвет - Протокол № 18/07.09.2021 г. и е утвърдена със Заповед № РД-10-1069/07

септември 2021 г. на директора на училището



I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика определя рамката на подхода на училището за насърчаване
на ефективно поведение на учениците, педагогическите специалисти, работниците,
служителите и родителите, известно като „позитивна дисциплина“.

Политиката се стреми да надгражда настоящите добри практики, да идентифицира
области, които имат нужда от подобрение и да ги подобрява.

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 позитивна дисциплина са:

1. Развитие и утвърждаване разбирането на процеса на позитивната дисциплина от
учениците, педагогическите специалисти, работниците, служителите и родителите
2. Гарантиране, че всички ученици, ще бъдат изслушани, ще се осъзнаят причините за
проблемното им поведение и ще бъдат предоставени възможности за усвояване на
добри поведенчески модели спрямо себе си и останалите

3. Гарантиране, че всички ученици, когато е възможно, ще получат похвала,
признание и награда

4. Изграждане и поддържане на училищна култура, насърчаваща спазването на
споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности

III. МЕРКИ И ПОДХОДИ ЗА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА

Ключови дейности Конкретни действия

Създаване и
утвърждаване на набор
от правила за поведение
(изм. и доп. с Решение №
26 на Педагогически съвет
- Протокол №
18/07.09.2021 г.)

Обсъждане, приемане и прилагане на “Вътрешни
правила за работа и обучение с Google Workspace for
Education на ОУ “Екзарх Антим І”.
Обсъждане, приемане и прилагане на правила на
поведение и ценности на ниво паралелка/клас.
Обсъждане, приемане и прилагане на единни училищни
правила на поведение на поведение и ценности.
Обсъждане, приемане и прилагане на Етичен кодекс на
училищната общност.

Създаване и
утвърждаване на мерки и
подходи, гарантиращи и
изслушването на всеки
ученик, осъзнаване на
причините за
проблемното му
поведение и предоставяне
на възможност за
усвояване на добри
поведенчески модели

Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел
изясняване на възникнал проблем и получаване на
подкрепа за разрешаването му;
Използване на посредник при решаване на конфликт в
училище
Консултиране на ученика с училищния психолог
Създаване на условия за включване на ученика в група
за повишаване на социалните умения за общуване и за
решаване на конфликти по ненасилствен начин
Насочване на ученика към занимания съобразени с
неговите потребности



спрямо себе си и
останалите

Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която
той/тя уважава (наставничество)
Участие на ученика в дейности в полза на паралелката
или училището

Поощряване на
учениците с морални
и/или материални
награди

Връчване на награда „Антимовец“, удостояваща с
признание ученик или ученици – връчва се по случай 24
май – Ден на българската просвета и култура и на
славянската писменост
Връчване на индивидуална грамота и/или предметна
награда за постигнати изключителни успехи в учебната
дейност при завършване на основно образование,
реализирането на изследователски проекти в конкретни
предметни области, на творчески проекти или на
проекти, свързани с иновации в образованието
Връчване на групови/паралелкови грамоти и/или
предметни награди за участие в доброволчески или
благотворителни инициативи, свързани с гражданско,
здравно, екологично и интеркултурно образование.

Създаване и
утвърждаване на
училищни символи и
ритуали

Прилагане на училищните символи в практиката:
лого - всички документи, издавани от училището, с
изключение на утвърдени образци от други институции
и органи; лого и слоугън - на всички материали,
свързани с рекламна, информационна и медийна
дейност; знаме и химн - при тържествени ритуали.
Прилагане на училищните ритуали в практиката:
откриване и закриване на учебна година; патронен
празник; честване на годишнина/юбилей на училището;
връчване на награда „Антимовец“; приемане и
предаване на училищното знаме и др.
Носене на униформеното облекло на училището

IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

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

1. Ясно разбиране на процеса на позитивната дисциплина от учениците,
педагогическите специалисти, работниците, служителите и родителите

2. Създадени практики за изслушване на всички ученици, подкрепа за осъзнаване
на причините за проблемното им поведение и за усвояване на добри
поведенчески модели спрямо себе си и останалите

3. Поощрени с морални и материални награди ученици
4. Училищна култура, насърчаваща спазването на споделени правила, процедури,

традиции и колективни ценности

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА (изм. и доп. с Решение № 26
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.



Политиката е проектирана да бъде успешна в:
1. намаляване на натоварването на педагогическите специалисти, работниците и

служителите, както чрез повишена ефективност и ефикасност, така и чрез оперативното
използване на планирането на преподаването и ученето като централен отчет за
напредъка на всеки студент;

3. гарантиране, че всички ученици, независимо от способностите, възрастта и
пола, участват, когато е възможно, в процеса на похвала, признание и награди;

4. помощен персонал в класната стая, гарантиращ, че учителите могат да
продължат да обучават ученици, които искат да учат и които се държат по приемлив
начин. Освен това учителите вече не трябва да претърпяват смущения на ниско ниво;

5. превръщането на училището в по-чиста и по-ефективна учебна среда.

проектира принципите, мерките, подходите и инструментите за утвърждаване на
позитивна дисциплина в училище.

който се свързва с мерки и подходи, гарантиращи изслушване на детето и ученика,

Училищни политики за позитивна дисциплина
В днешно време дисциплина означава по позитивен начин да помогнеш на детето да се
научи на самоконтрол. Дисциплината помага на децата:

● Да мислят и действат по приемлив начин
● Да разбират логическите последствия от своето поведение
● Да подбират и използват важната информация за техния успех в училище и в

живота
● Да научат общоприетите норми за поведение, като уважение към всеки човек,

зачитане на чуждата собственост и др.
● Да научат ценностите, които са водещи за тяхното семейство или общност

Най - ефективният начин да се научат децата на дисциплина е този, при който самите
деца, родителите и учителите заедно държат на спазването на установените правила.
Така децата ще получат подкрепа да развиват самоконтрол и дисциплинираност.



Децата се нуждаят от ясни и прости правила и точни указания за спазването им. Както
и, че най-ефективните правила са тези които са договорени между всички
заинтересовани страни - деца, родители, учители, ръководство.

Индикатори за ефективност и позитивност в училищната институция:
● Ясна и конкретна философия на образованието (училищна мисия, стратегия и

визия)
● Ясно дефинирани цели
● Безопасна, организирана и позитивна училищна среда
● Организация на обучението
● Положителни отношения в училищната общност (учители, ученици, родители)
● Положителен училищен климат
● Рационално разпределение на учебното време
● Професионално развитие на педагогическите специалисти
● Индивидуален подход в обучението
● Ученически права
● Оптимален брой ученици
● Свеждане до минимум на отсъствията (на учители и ученици)
● Количество и качество на учебните материали и оборудване
● Постоянен мониторинг на прогреса на учениците

Дейности:
1. Дейности по превенция на тормоза, агресията и насилието

● 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
● Партньорство с родителите
● Дейности за развитие на компетентностите на педагогическия персонал, за

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

2. За преодоляване на негативни поведенчески прояви се прилагат следните
дейности за въздействие върху вътрешната мотивация за ученика:

● Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал
проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;

● Използване на посредник при решаване на конфликт в училище
● Консултиране на ученика с училищния психолог
● Създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на

социалните умения за общуване и за решаване на конфликти по ненасилствен
начин

● Насочване на ученика към занимания съобразени с неговите потребности



● Индивидуална подкрепа за ученика от личност, която той/тя уважава
(наставничество)

● Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището

Дейността се документира в дневника на класа и се информират
родителите.

3. Дейностите свързани с превенция на тормоза и насилието се осъществяват от:

● Координационен съвет
● Училищен психолог
● Екипи за подкрепа
● Педагогически специалисти

4. Дейности свързани с ограничаване налагането на санкции

� Намаляване на допуснатите отсъствия по уважителни и
неуважителни причини

� „Индикативни“ родителски срещи

� Консултации на родителите и учениците с учителите, класните
ръководители и училищния психолог.
– Потвърждаване на медицинския документ от медицинското лице в училище

чрез вписване в тетрадка – дневник за издадените медицински документи н
учениците

– Потвърждение от родителя за направените отсъствия
– Представяне на документ от спортния клуб, в който ученикът членува или от

организаторите на състезания, конкурси, олимпиади, фестивали, концерти,
спектакли, изложби и др., след потвърждение от родителя

5. Дейности по утвърждаване на позитивна дисциплина и за превенция и
преодоляване на проблемното поведение и за въздействие върху вътрешната мотивация
на ученика:

● Обсъждане с класния ръководител при възникнал проблем и получаване на
подкрепа за решаването му

● Консултиране на ученика с училищния  психолог
● Насочване на ученика  към занимания съобразени с потребностите му
● Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището
● Индивидуална подкрепа от наставник



● Включване в група за повишаване на социалните умения за общуване и
решаване на конфликти

● Консултации с учителите
● Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелката
● Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното

образование в часа на класа, в заниманията по интереси
● Дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната

общност
● Активизиране на училищното настоятелство и привличане на родителите като

партньори с работата по утвърждаване на позитивната дисциплина
● Изготвяне и запознаване на училищните общности с етичен кодекс на

училищната общност (публикуван на сайта на училището)
● Превантивна екипна работа за формиране у учениците на нагласи и социални

умения като емпатия, толерантност и уважение към различията, разрешаване на
конфликти и др.

6. Санкции, налагани при неизпълнение на задълженията на ученика, определени
в ПУДУ:

● Забележка
● Преместване в друга паралелка
● Предупреждение за преместване в друго училище
● Преместване в друго училище

7. Поощряване с морални и материални награди

Партньорство и сътрудничество с родителите:
1. Споделят и участват в реализирането на училищната стратегия и плана за

дейността към нея;
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
● Срещи с зам.-директори по учебна дейност и/или директор

Ред и дисциплина в училище:
● Позитивно възпитание – ясни правила, дисциплина и обратна връзка
● Наличие на добър климат и приятна атмосфера в училище
● Регламентирана система за дежурство от учителите
● Стимулиране на самоконтрола и контрола от самите ученици.


