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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

      Дисциплината е основен аспект от учебния процес ,тя  е необходимост и педагозите  са 
отговорни за нейното съществуване. В повечето случаи учениците имат осъзната нужда от 
структура, от правила, които да поддържат реда в класа и в училището, и най-важното - те 
искат да знаят и разбират тези правила. Учениците не винаги са склонни да ги спазват, но 
искат да са уверени, че правилата ги има и техните учители ще вземат нужните мерки, ако 
тези правила бъдат нарушени.  

    Много е важно учениците да възприемат своя учител като абсолютен авторитет в клас. За 
тази цел добрият преподавател не разрешава неетично поведение в час, следи учениците 
винаги да изпълняват задълженията си, настоява указанията му за работа в час да бъдат 
изпълнявани, самият той поема отговорности и винаги изпълнява обещанията си. 
Ефективният педагог твори правилата, следи за тяхното изпълнение и им се подчинява, за 
да се чувстват обучаваните „равноправни”, обгрижвани, обичани. 

Добрият педагог ползва авторитета си мъдро , разрешава на учениците си самоинициатива, 
творчество, нестандартно поведение, но на сугестивно равнище изгражда у обучаваните 
навик, че неговото мнение за протичането на часа винаги стои на върха на пирамидата. 
Колкото и недемократично да звучи, учителят трябва да помни, че демокрацията е ред, с 
който всички се съобразяват, не анархия. Ефективната дисциплина е част от интересния и  
ефективен урок. 

Учениците се вслушват в думите на учителя, когато се чувстват разбрани и обгрижени. В 
час трябва да е интересно и приятно. Творческите задачи – всекиму според способностите и 
малко над тях, сътворяват приятната атмосфера. Ефективният преподавател следи 
стриктно, но с усмивка за изпълнението на тези задачи. Нужно е учениците да усещат 
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радост от изпълнението на задачата, но да не забравят, че ще има последствия, ако проявят 
недобросъвестно отношение. Перманентният дискретен контрол и професионално 
поднесената учебна информация, гарнирани с ведра усмивка и спретнат външен вид, 
винаги дават положителен резултат. 

    От отношението на педагога към учениците зависи ще изпълняват ли те правилата или 
не. Добрият учител е твърд и добър, настойчив и постоянен, държи на дадената дума, 
разделя постъпката от човека, проявява строгост към неправилното поведение и 
доброжелателно отношение към личността на детето като цяло. 

   Чувството за отговорност, изграждано у учениците, не бива да идва отвън, а да е резултат 
на вътрешната мотивация - както на учителя, така и на учениците. Т.е. учениците не бива да 
очакват от учителя одобрение или отрицание на всяка своя постъпка. Те трябва да знаят кое 
е добро и кое лошо – за тях и за класа, в училище и у дома. 

 
II.ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

1. Училището да постави особен акцент върху формиране на базови социални умения и 
организационни качества на децата и учениците, а не само върху придобиването на 
научни знания.  

2. Възпитаване на отговорни деца, но и адаптивни, такива с които може да се водят 
преговори и такива, които правят компромиси - деца, които са способни да 
комуникират, да разговарят с възрастните за всичко, което ги вълнува или 
притеснява, деца, които не са ограничени в мисленето си и са отворени към света  

 
      За постигане на тези цели е необходимо изграждането на позитивен организационен 
климат - създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и отношения 
на загриженост между всички участници в процеса на образование. При работата с 
децата и учениците дейността е основана на принципа на позитивната дисциплина, 
гарантиращ изслушване на детето и ученика, осъзнаване на причините за проблемното 
му поведение и предоставяне на възможност за усвояване на добри поведенчески 
модели спрямо себе си и останалите. Позитивната дисциплина помага на детето да 
научи положителните ценности и да развие социалните си умения. Позитивното 
отношение към дисциплината, възприемана по-късно от детето като самоконтрол и 
овладяване на емоциите, се гради чрез насочване и окуражаване, вместо чрез 
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наказване.Важно е детето да чувства подкрепа и да има усещането за поставени 
граници, но не и за подход, който противопоставя възрастния срещу детето. 
 
 

III.ПРИНЦИПИ НА ПОЗИТИВНАТА ДИСЦИПЛИНА 
 

1. Зачитане правата на детето;  
2. Уважаване на детското мнение;  
3. Признаване на гледната точка на детето;  
4. Окуражаване на детето;  
5. Уважаване и изследване на индивидуалните различия;  
6. Комуникиране с детето (допитване до неговите потребности);  
7. Осигуряване на стабилна и сигурна среда за децата; - предоставяне на пространство 

за творческо мислене;  
8. Креативност и иновативност у децата;  
9. Предоставяне на ресурси за подкрепа на индивидуалните потребности на всяко дете; 

 
 

IV.ЗАДАЧИ 
1. Изграждане на позитивна организация на климата в училище.  
2. Развиване положителни ценности и социални умения у децата и учениците.  
3. Възпитаване у децата отговорност, адаптивност, толерантност, умение да общуват и 

да правят компромиси.  
4. Дейности за мотивация и преодоляване на проблемното поведение.    

 
        V.ДЕЙНОСТИ ПО УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА 

ДИСЦИПЛИНА 
1. Обсъждане между ученика и класния ръководител с цел изясняване на възникнал 

проблем и получаване на подкрепа за разрешаването му;  
2. Консултиране на ученика с психолог;  
3. Създаване на условия за включване на ученика в група за повишаване на социалните 

умения за общуване и разрешаване на конфликти;  
4. Насочване на ученика към занимания, съобразени с неговите потребности;  
5. Участие на ученика в дейности в полза на паралелката или училището.  
6. Изготвяне на етичен кодекс на училищната общност, който се приема от 

представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството и на 
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ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на 
училището. Етичният кодекс се изработва на достъпен и разбираем за учениците 
начин, поставя се на видно място в училището и се публикува на интернет 
страницата на училището.  

7. Изготвяне съвместно с учениците на правила за поведението им в паралелките;  
8. Разглеждане на теми от глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното 

образование в часа на класа, в заниманията по интереси;  
9. Дейности за развитие на компетентностите на всички членове на училищната 

общност;  
10. Активизиране на училищното настоятелство и привличане на родителите като 

партньори с работата по утвърждаване принципа на позитивната дисциплина;  
11. Създаване безопасна и подкрепяща среда;  
12. Превантивна екипна дейност за формиране у децата и учениците на нагласи и 

социални умения като емпатия, толерантност и уважение към различията, 
разрешаване на конфликти и др.  

 
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. 
 


