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 УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА  
ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ 
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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Организационния климат е от ключово значение за всяка организация и има 
определящо влияние върху управлението и изпълнението на целите , творчеството и 
инициативността на нейните участници.Той влияе върху представянето на училищната 
общност и отразява виждането за тези аспекти от работната среда, които оказват пряко 
влияние върху това, колко добре те се справят с работата си . 
      Формирането на училищни политики за поддържане на позитивен климат в хода на 
развитието на училищната общност и утвърждаване на правила за дисциплиниране с 
положителни стимули ще създаде благоприятни предпоставки за личностно развитие на 
подрастващите.Специално внимание при разработването на тези политики се отделя на 
вътрешните комуникации между участниците в образователно- възпитателния процес. 
     Много важно се оказва педагогическото общуване и стремежа  е то да се подобри. 
Психологическите бариери между учители, ученици и родители оказват голямо влияние за 
изграждането на позитивен организационен климат. Бариерите в общуването са 
несъзнателно допускани грешки, които влошават комуникацията и общуването. 
Разпознаването и избягването на бариерите в общуването между учители и ученици ще 
помогне за успешно овладяване на поведението на учениците. Използването на градивните 
подходи в училище ще подобри не само междуличностните взаимоотношения, но и ще 
повиши нивото на мотивация за учене на учениците. 
     Уважението и насърчаването са двете основни качества при всяка една проява на 
загриженост. Когато учениците почувстват, че учителя се интересува и е загрижен за тях, а 
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не само от преподаването и усвояването на учебния материал са много по – склонни дори 
сами  да коригират неприемливото си поведение и отношение. 
     Ако един учител насърчи учениците си да използват допуснатите от тях грешки , като 
възможност за извличане на поука и им докаже , че вярва в тях и в техните възможности за 
справяне, работата в часа ще бъде по –ползотворна и успешна. 

 
II.ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

1. Ориентираност към интереса и към мотивацията на ученика, към възрастовите и към 
социалните промени в живота му. 

2. Равен достъп и приобщаване на всеки ученик.  
3. Равнопоставеност и недопускане на дискриминация.  
4. Съхраняване на етнокултурното многообразие.  
5. Иновативност в педагогическите практики.  
6. Качество на образованието.  
7. Системност, аналитичност, прозрачност и предвидимост на образователните 

политики. 
8. Диалогичност с общината, неправителствените организации, бизнеса, социалните 

институции, гражданите и другите заинтересовани страни.  
9. Развитие на социалния диалог „семейство – училище”.  
10. Синхрон на действията на различните училищни структури – Методически 

обединения, Училищни комисии, Педагогически съвет. 
11. Добро взаимодействие с Училищно настоятелство и Обществен съвет.  
12. Ефективна комуникация между всички участници в образователния процес. 
 

III.ЗАДАЧИ И ДЕЙНОСТИ 
1. Изграждане на работещи вътрешноучилищни структури.  
2. Планиране на дейности и мероприятия, мотивиращи участието на широк кръг от 

участници.  
3. Възлагане на изпълними задачи, според интересите.  
4. Приспособяване на очакванията спрямо възможностите им;  
5. Развиване на компетентностите, усъвършенстване на уменията на участниците в 

образователния процес.  
6. Стимулиране на интелектуално, емоционално и физическо развитие на всеки ученик  
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7. Целенасочена работа с изявени ученици в съответствие с потребностите, 
способностите и интересите им.  

8. Провеждане на учебен процес, водещ към по-добри резултати на НВО.  
9. Успешна реализация на учениците след завършване на основното им образование.  
10. Работа по проекти, съобразно индивидуалните интереси и потребности на 

учениците.  
11. Обогатяване на нагледните материали за обучение и прилагане адекватен 

педагогически подход като важни условия за пълноценното развитие на учениците с 
обучителни трудности.  

12. Разработване на Етичен кодекс на училищната общност, ПДУ – правила.  
13. Провеждане на тематични родителски срещи и съвместни мероприятия с 

родителите. 
 

IV.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 
1. Спазване на етичните норми в общуването между участниците в образователния 

процес.  
2.  Включване на родителите като партньори в процеса. 
3. Избиране на подходящи техники за интервенция и поощрение, които да съдействат 

за самооценката. 
4.   Използване на „дисциплината чрез сътрудничество” като практическа, позитивна и 

иновативна програма за справяне с някои негативни прояви на учениците. 
            
Настоящата Политика е приета на Педагогически съвет ( Протокол № РД-05-2 / 02.11.2016 
г. ) и утвърдена със заповед №РД- 09- 67 02.11.2016г. Политиката   остава отворена за 
допълване и актуализация. 
 


