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ПОЛИТИКА
ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Настоящата политика е приета с Решение No 9 на Педагогически съвет - Протокол
No 14/14.09.2020 г. и е утвърдена със Заповед No РД-10-867/14 септември 2020 г. на

директора на училището, допълнена с Решение № 27 на Педагогически съвет -
Протокол № 18/07.09.2021 г. и е утвърдена със Заповед № РД-10-1070/07 септември

2021 г. на директора на училището



I. ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата политика определя рамката на подхода на училището за развитие на
училищната общност. Училищната общност се отнася до педагогическите специалисти,
работници и служители, които работят в училище; учениците, които се обучават в
училище и техните родители и семейства; местните жители, които имат принос за
успеха на училището, като членове на училищното настоятелство, обществения съвет и
др.; организации и институции, чиито фокус са младите хора.

Политиката за развитие на училищната общност акцентира на екипната работа, с
цел подобряване на уменията за комуникация и партниране между отделните
участници; съвместните събития и ангажираното участие.

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
1. Насърчаване и популяризиране на положителни професионални взаимодействия

и практики сред учителите в училище.
2. Насърчаване и популяризиране на принадлежността на учениците към

училищната общност, популяризиране на ученическото самоуправление и
участие в дейностите за промяна и развитие на училището.

3. Насърчаване и популяризиране позитивната комуникация и ефективно
сътрудничество с родителите.

4. Насърчаване и популяризиране позитивната комуникация и ефективно
сътрудничество с организации и институции, чиито фокус са младите хора.

III. МЕРКИ И ПОДХОДИ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

Ключови дейности Конкретни действия

Развитие и утвърждаване
на положителни
професионални
взаимодействия и
практики сред учителите
в училище

Продуктивни и ефективни професионални
взаимоотношения на доверие и сътрудничество между
педагогическите специалисти с цел учителите да се
чувстват по-професионално уверени и по-добре
подготвени да отговорят на образователните
потребности на своите ученици, което води до
професионално развитие.
Професионално сътрудничество за съвместно
разработване и преподаване на интердисциплинарни
уроци, учебни иновации и ефективни техники за
обучение, използвани от колегите.
Поемане на по-голяма отговорност за вземане на
решения, съпричастност, увереност и участие в
дейностите за промяна и развитие на училището.



Професионални взаимоотношения и преподавателска
култура основани на доверие.
Преглед и обсъждане на педагогически практики и
планове на уроци между учителите, използвани в
класната стая, даване на обратна връзка и възможности
за мултиплициране на опита в различни учебни часове
Преглед и обсъждане на работата на учениците в клас и
идеи за това как уроците или подходите за преподаване
могат да бъдат модифицирани, за да се подобри
качеството на работата на учениците.
Анализ на данните за резултатите на учениците,
идентифициране на тенденции, силни и слаби страни и
стратегии за подкрепа за подобряване на
образователните резултати и постижения.
Редовна двупосочна и пълноценна комуникация с
ученици, родители, работници и служители, местни
жители, които имат принос за успеха на училището,
като членове на училищното настоятелство,
обществения съвет и др.; организации и институции,
чиито фокус са младите хора (предоставяне на
родителите ясна информация за учебната програма,
местата в училището, дейностите на училището,
услугите за учениците и незадължителните програми;
включване на родителите в стратегическото планиране
на училището и във вземането на решения, които
засягат децата им, например - индивидуални учебни
планове, ИУЧ, ФУЧ и т.н.; проучване на мнения,
публикуване на информационен бюлетин за родители, в
който се обявяват събитията и инициативите на
училището; свързване на родителите с програми и
ресурси в общността, които предоставят услуги за
подкрепа на семействата).

Развитие и утвърждаване
на ученическото
самоуправление и
ангажирането и
участието на учениците в
дейностите за промяна и
развитие на училището

Насърчаването и подкрепа участието на учениците в
ученическото самоуправление (ученически съвет,
координационен съвет, педагогически съвет и др.)
Насърчаването на участието на учениците във всички
дейности - от ученето в клас до извънучилищни
събития и инициативи.
Установяването на връзки чрез изграждането на
взаимоотношения, основани на доверие,
сътрудничество, съпричастност и увереност.
Предизвикване и задържане интереса на учениците
чрез предоставяне на актуални знания и формиране на
ключови и преносими умения, поднесени чрез
разнообразни интерактивни методи и
индивидуализирани подходи; включване в избираеми
учебни часове и занимания по интереси.



Насърчаване участието в конкурси, състезания,
олимпиади (индивидуално и/или групово) и други
форми на изяви
Насърчаване участието в различни инициативи с
доброволчески характер и благотворителност.

Развитие и утвърждаване
на позитивна
комуникация и
ефективно
сътрудничество с
родители

Въвличане на родители в диалог за учебния опит на
децата чрез съвместни срещи, обратни връзки за
напредъка, предоставяне на информация за това как
най-добре да помогнат на децата в изпълнението на
домашни и други дейности.
Редовна, двупосочна и пълноценна комуникация с
родителите с цел по-добро разбиране на учебната
програма, очакваните резултати, учебните ресурси,
канали за комуникация.
Сътрудничество и взаимодействие чрез индивидуални и
групови форми на работа: участие на родителите в
органи за подпомагане развитието на училището и за
граждански контрол на управлението, съуправление и
помощни консултативни органи: родителски съвети,
Обществен съвет, Училищно настоятелство; участие на
родителите в открити форми и инициативи (открити
уроци, тържества, кампании, празници, състезания,
съвместни дейности, тренинги; индивидуални
консултации; тематични родителски срещи; включване
в реализирането на програмите по гражданско, здравно,
екологично и интеркултурно образование чрез дискусии
и консултации с родители на ученици, специалисти по
конкретна област и други)

Развитие и утвърждаване
на позитивна
комуникация и
ефективно
сътрудничество с
организации и
институции, чиито фокус
са младите хора

Установяване и поддържане на редовна, двупосочна и
ефективна комуникация с местните жители, които имат
принос за успеха на училището; организации и
институции, чиито фокус са младите хора.
Въвличане и ангажиране в дейности за изпълнение на
нормативните регламенти към дейността на училището,
свързани със защита правата на детето.
Въвличане и ангажиране в дейности за кариерно
ориентиране и консултиране.
Въвличане и ангажиране в дейности за разписване на
проектни предложения.
Въвличане и ангажиране в дейности за предоставяне на
извънучилищни образователни възможности (музеи,
театри, музикални, театрални, художествени формации,
спортни секции и др.).
Предоставяне на родителите семейството на
информация за обществени дейности, насочени към
учениците, предлагани от други институции (здравни,
културни, просветни, спортни, развлекателни).



IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1. Изградени положителни професионални взаимодействия и практики сред
учителите в училище.

2. Създадени практики за ученическото самоуправление и участие в дейности за
промяна и развитие на училището.

3. Създадени практики за позитивна комуникация и ефективно сътрудничество с
родителите.

4. Създадени практики за позитивна комуникация и ефективно сътрудничество с
организации и институции, чиито фокус са младите хора.

V. ОЦЕНКА НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКАТА (доп. с Решение № 27 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.



ПОЛИТИКА ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

I. Увод

Училищната общност (среда) включва множество групи, които са свързани с
училището чрез: личностни връзки, професионални роли или по географски принцип.
Училищната общност включва учители, ученици и родители, както и широк кръг от
съграждани, всички обслужващи звена, които подкрепят училището и службите, чиито



фокус са младите хора: здравни и социални служби, неправителствени организации,
центровете за организиране на свободното време.

Показател за ефективността на училището е степента, в която то успява да
съдейства за интегрирането на различните групи (ученици, учители, родители,
общественост и др.) в една функционална училищна общност.

II. Развитието на общността – нашата концепция

Успешната училищна общност не е имагинерен теоретичен модел. Тя е
възможна, но само и единствено при наличието на ясни правила за поведение и
взаимодействие между отделните членове, основаващи се на високо ниво на
сътрудничество, доверие, взаимно уважение и зачитане на индивидуалните различия.
Грижата за другия и за общността като цяло се съчетава с изразени академични
интереси и потребност от постижения. Споделена идентичност, гордост от
принадлежност към групата, както и визия за бъдещето са отличителни характеристики
на ефективната училищна общност.

Политиката за развитие на училищната общност е насочена към подобряване
комуникативната компетентност на участниците. Акцентира се на екипната работа, с
цел подобряване на уменията за партниране между отделните участници и изработване
на цялостен училищен подход към развиване на училищната общност.

Всички дейности на училищната общност в ОУ „Екзарх Антим I“ са повлияни от
единодушно определен набор от основни ценности, които прозират в образователния
процес, извънкласните дейности и събитията, а именно:

● разкриване и развиване на личността и на нейната уникалност;
● зачитане на човешките права и правата на детето;
● толерантност, уважение, приемане и зачитане на другите – такива,

каквито са, с тяхната индивидуалност и различност;
● зачитане избора и начина на изразяване на личността, когато не засягат

правата и свободата на другите хора;
● носене на лична отговорност за действията, изборите си и последствията

от тях, разбирайки същността и значението на постъпките си;
● създаване и поддържане на среда за учене и саморазвитие;
● открити и честни действия във всеки един момент;
● подхождане с доверие към другия и приемане, че намеренията му са

изначално добри;
● насърчаване и подпомагане на процеса на растеж и развитие чрез условия

на свобода, ненасилие, подкрепа и осъзнаване;
● уважаване на академичната свобода на класната стая;
● създаване и поддържана на среда за свободен обмен на идеи;
● поддържане на академична честност и почтеност;
● партньорство и сътрудничество.

III. Включване на родители в училищната общност



Държим взаимоотношенията между всички членове на нашата училищна
общност да се основават на взаимното уважение, толерантност към различията и
непримиримост спрямо агресията, тормоза и незачитането на личното достойнство.
Считаме, че диалогът и взаимното доверие между учителите, учениците и техните
родители е една от предпоставките за качествения образователен процес.

Специален акцент се поставя на приобщаването на родителите към училищната
общност чрез:

● участие на родителите в органи за подпомагане развитието на училището
и за граждански контрол на управлението, съуправление и помощни
консултативни органи: родителски съвети, Обществен съвет, Училищно
настоятелство;

● участие на родителите в открити форми и инициативи (открити уроци,
тържества, кампании, празници, състезания, съвместни дейности и
други);

● индивидуални консултации по утвърден от директора график;
● провеждане на тематични родителски срещи;
● даване на предложения за номиниране на ученици с награда

„Антимовец“;
● включване в реализирането на програмите по гражданско, здравно,

екологично и интеркултурно образование чрез дискусии и консултации с
родители на ученици, специалисти по конкретна област;

● участието им в различни тренинги;
● съобщения - писмени или устни;

Целта на ангажирането на родителите е да се гарантира, че училището като
център в общността и родителите работят заедно, за да помогнат на децата и младите
хора да достигнат до пълния си потенциал и да се радват на живота. Участието им ще
гарантира най-доброто предоставяне на всички услуги – образователни за децата и
допълнителни услуги, които училището като център в общността улеснява.

IV. Включване на учениците в училищната общност

Положително и ефективно за всички е партньорството между ученици и
учители. За да предизвика и задържи интереса на учениците, е нужно училището да
предостави:

● актуални знания и умения към съвременния начин на живот, поднесени
чрез разнообразни интерактивни методи и индивидуализирани подходи;

● ИУЧ според нуждите, способностите и интересите на учениците и
възможностите на училището;

● поощряване на изяви и постижения чрез морални и материални награди в
училищни и извънучилищни форми;

● продължаване на традицията за номинация за награда „Антимовец“, чрез
която се цели утвърждаване на чувството за принадлежност към
училищната общност и популяризиране на постиженията на учениците на
ОУ „Екзарх Антим І“ гр. Пловдив;

● включване в занимания по интереси, които може да се провеждат чрез
различни организационни педагогически форми - клуб, състав, ансамбъл,
секция, отбор и други.



V. Включване на учители в училищната общност

Учителят поддържа постоянен контакт с членовете на училищната общност.
Учителите:

• Предоставят на родителите ясна информация за учебната програма, местата в
училището, дейностите на училището, услугите за учениците и незадължителните
програми;

• Организират срещите в час, удобен за родителите;
• Непрекъснато търсят мнението на родителите за работата на училището

посредством ежегодни проучвания или други механизми;
• Публикуват информационен бюлетин за родители, в който се обявяват

събитията и инициативите на училището;
• Свързват родителите с програми и ресурси в общността, които предоставят

услуги за подкрепа на семействата;
• Включват родителите в стратегическото планиране на училището (разработване

на визията, мисията, стратегическите цели);
• Съдействат за активното участие на родителите във вземането на решенията,

които засягат децата им, например - индивидуални учебни планове, ИУЧ, ФУЧ и т.н.;
Учителите използват стратегии за пълноценен учебен процес:
• Използват се методи, които подкрепят ученето в общността;
• Учителите използват насочени към учениците, индивидуализирани подходи;
• Учителите използват интерактивни методи на преподаване;
• Учителите развиват уменията на учениците да сътрудничат, да преговарят,

насърчават уменията им за критичното мислене и моделират зачитането на различното
мнение.

VI. Включване на институции в училищната общност

Училищната общност освен учители, ученици и родители включва и по-широк
кръг от съграждани, организации, центрове за организиране на свободното време и др.
В съвременното общество все повече извънучилищни организации предлагат
допълнителни образователни възможности (музеи, театри, музикални, театрални,
художествени формации, спортни секции и др.). Училището предоставя на семействата
необходимата информация за обществени дейности, насочени към учениците,
предлагани от други институции (здравни, културни, просветни, спортни,
развлекателни). Изградено е тясно сътрудничество със специалистите от Агенция
социално подпомагане, ЦПЛР гр. Пловдив, Детска педагогическа стая, които с
готовност се включват с представяния и дискусии по различни значими за учениците
теми.

Тези партньорства са особено важни и ползотворни, тъй като помагат на
училищата да гарантират, че на техните ученици се предоставят най-добрите условия, в
които да се развиват успешно.




