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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.


