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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ЕКЗАРХ АНТИМ І”

4002, гр. Пловдив, ул. “Захари Стоянов” № 86

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

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ПАРТНЬОРСТВО

Каква е мисията на Основно училище “Екзарх Антим I”, град Пловдив?
Мисията на Основно училище „Екзарх Антим І“ е да осигури равен достъп до образование с добро
качество за всички така, че да придобият ключови компетенции и преносими умения, съзвучни с
потребностите на гражданското общество и дигиталното поколение в 21 век.

Екипът на училището работи в посока да предостави възможност на учениците да открият, развият
и използват своя индивидуален потенциал чрез ефективно използване на технологиите за учене и
общуване навсякъде по всяко време.

Какво да очаквате от училището като академична подготовка?
Въвеждайки паралелка с обучение по модела “Едно към едно (1:1)” в пети клас и предоставяйки на
учениците учебна среда, различна от традиционната, ОУ “Екзарх Антим I”, гр. Пловдив цели да
развие знанията на учениците в практически умения, поставяйки ги в интерактивен режим на
учене (чрез правене, изследване и преживяване). Чрез използването на технологии в
образователния процес децата с различни стилове на учене могат да усвоят по-пълноценно
информация.
Същността на обучението по модела по модела “Едно към едно (1:1)” предполага всеки ученик и
всеки учител имат свое електронно устройство, предоставено от училището, и свързан към него
персонален профил. Моделът използва дигиталните технологии като ресурс и платформа, а не като
самоцел. Работейки самостоятелно или във взаимодействие със съучениците си, ученикът ще
открие и развие своите индивидуални заложби, ще придобие набор от ключови компетентности и
преносими умения.

Какво да очаквате от училището във връзка с комуникацията?
Ние целим да поддържаме отворена и обективна връзка с Вас по отношение на Вашето дете.
Всяка учебна година провеждаме три планирани родитело-учителски срещи, на които Вие имате
възможност да се информиране за напредъка на детето си. Каналите за комуникация, приети от
училищната общност, са електронен дневник, родило-учителски срещи, индивидуални срещи,
имейл, телефонно обаждане и др.), през които можете да обсъдите това, което Ви интересува. Чрез
използването на Google Classroom през профила на Вашето дете Вие имате непрекъсната и
мигновена обратна връзка.
Най-важното нещо, което училището очаква от родителите на учениците:
От Вас очакваме да работим в партньорство с училището за изграждането на конструктивни
взаимоотношения между всички участници в училищната общност. ОУ “Екзарх Антим I”, гр.
Пловдив очаква всеки родител да разбере и прегърне мисията на училището. За да постигнем тази
цел, ние ще направим всичко възможно да помогнем на Вас родителите на научите повече за
компетентностния модел на учене и преподаване “Едно към едно (1:1)”.
Как можете да допринесете в изграждането на позитивна училищна общност?
Това може да се случи като демонстрирате уважение към възрастни и деца, към училището като
институция, към училищните правила и процедури, и към училищната общност като цяло. Бъдете
модел за подражание на своите деца. Показвайте респект към тях и техните съученици, към
учителите и останалите служители в училище. Уважението започва с учтивостта, която прераства в
доверие. Със своето поведение Вие подпомагате развитието на своето дете, както и културата и
позитивния климат в неговото училище, които всекидневно оказват своето влияние върху него.
Разчитаме на Вашето съдействие за изграждането на позитивна електронна среда в облачното
пространство.
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ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪГЛАСИЕ

Име на родителя:....................................................................................................................

Име на ученика:....................................................................................................................

Аз, като родител на ученик/чка, който се обучава по модела “Едно към едно (1:1)” в
Основно училище “Екзарх Антим I”, гр. Пловдив, прочетох и съм наясно с принципите и
политиките, описани в настоящото споразумение. Ще направя, което зависи от мен, за да
спазя Вашите очаквания с думите и действията си. Конкретно, аз давам своето съгласие
да:

1. посещавам всички родителски срещи;
2. присъствам на поне два открити урока в паралелката през учебната година, както и

да участвам в подготовката им;
3. да създавам подходяща организация на ежедневното присъствие на детето в

училище, както и пристигането му навреме в учебните занятия;
4. споделям засягащата училището информация по отношение на благосъстоянието на

детето с персонала в училище;
5. ще оказвам подкрепа за детето си в работата по модела “Едно към едно (1:1)”.

……

Подпис на родител/настойник                                                                Дата

……

Подпис на родител/настойник                                                                Дата
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