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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Съвременните изследвания в областта на образованието и в частност на управлението 
на образователния процес фокусират своето внимание върху училищната общност, която се 
явява средство за подобряване на качеството на обучението и повишаване престижа на 
училището. Училищна общност  включва множество групи, които са свързани с училището 
чрез: личностни връзки, професионални роли, или по географски принцип. Училищна 
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, търговски обекти, центровете 
за организиране на свободното време и за оказване на психологическа подкрепа на младите 
хора.  

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. Изборът, направен от училището по отношение на 
характера на взаимоотношенията със семействата и общността е показател за училищните 
ценности и нагласи. Изборът на тези взаимоотношения безспорно въздейства на чувствата 
и поведението на учениците, на техните семейства и другите членове на общността. 

Успешната училищна общност е възможна единствено при наличието на ясно 
дефинирани правила за поведение и взаимодействие между члевонете на групата, 
основаващи се на високо ниво на сътрудничество, 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. 
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II.ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ПОЛИТИКАТА 
 

1. Създаване на устойчив образователен диалог между училищната и семейната среда; 
2. Поддържане на непрекъсната връзка и взаимодействие с родителите на учениците за 

справяне с възникнали проблеми в обучението или в поведение им и приобщаване 
към средата на училището. 

3. Споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за качествено образование 
и възпитание;   

4. Интеграция на децата от уязвимите групи и толерантно отношение към тях; 
5. Активиране на училището за приобщаване на родителите към училищния живот 
 

III.ДЕЙНОСТИ 
 

1. Екипна работа между ученици-учители-родители и други социални и 
педагогически специалисти за повишаване ефективната работа и обмяната на 
добри практики ; 
 Повишаване на педагогическата култура на родителите;  
 Стимулиране на работата в екип между различните класове;  
 Периодична квалификация, споделяне и осъществяване на добри практики 

между учители и между учителите и социалните партньори;  
2. Дейности за информиране, диагностика, консултиране и посредничество с 

оглед подпомагане учениците за самостоятелен осъзнат избор на образование 
или професия за кариерно развитие.  
 Информираност на родители и ученици за възможностите за реализация;  
 Предоставяне на актуални знания и умения към съвременния начин на живот;  

3. Създаване на възможности за организиране на занимания според способностите 
и интересите за развитие на знания и умения в различните области: наука и 
изкуство, спорт, гражданско и здравно образование;  
 Създаване на ФУЧ/СИП според нуждите, способностите и интересите на 

учениците и възможностите на училището;  
 Продължаване на утвърдените традиции за организиране на състезания, 

конкурси, акции;  
 Достъпно реализиране на програмите по Гражданско образование и Здравно 

образование, екологично образование; 
 

4. Създаване на условия  за работа с библиотечния фонд и глобалната мрежа;  
 Изграждане на навици за четене;  
 Търсене и ползване на информация;  



 
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ" 

СЕЛО КОНСТАНТИНОВО   ОБЩИНА   ВАРНА   ОБЛАСТ ВАРНА 
 

5. Гарантиране на достъп на компетентно медицинско обслужване и реализиране 
на програми за здравно образование и здравословен начин на живот;  
 Постоянен достъп до квалифицирано медицинско обслужване /медицински 

кабинет /;  
 Поддържането на необходимата наличност от медикаменти.  

 
6. Поощряване на изяви и постижения чрез морални и материални награди в 

училищни и извънучилищни форми. Създаване и утвърждаване на училищни 
традиции с цел развитие и популяризиране.  

 
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. 
 


