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Политика за развитие на училищната общност на ФСГ „Атанас Буров“  

Училището е повече от една административна единица. То е събирателен център на 

училищната общност. 

Училищната общност /среда/ включва ученици, учители, родители и обслужващи 

звена, които подкрепят училището, чийто фокус са младите хора, здравни и социални 

служби, неправителствени организации, читалища и центрове за организиране на 

свободното време. 

Цел на политиката за развитие на училищната общност е: 

1. Създаване на устойчив образователен диалог между училищната и семейната среда; 

2. Споделяне на отговорностите и обединяване на усилията за качествено 

образование и възпитание; 

3. Интеграция на учениците от етническите малцинства и толерантно отношение; 

4.  Активиране на училището за приобщаване на родителите към училищния живот; 

Екипна работа между ученици-учители-родители и други социални и 

педагогически специалисти за повишаване ефективната работа и обмяната на 

добри практики 

1. Повишаване на педагогическата култура на родителите; 

2. Стимулиране на работата в екип между различните класове; 

3. Периодична квалификация, споделяне и осъществяване на добри 

практики между учители и между учителите и социалните партньори; 

Дейности за информиране, диагностика, консултиране и 

посредничество с оглед подпомагане учениците за самостоятелен осъзнат избор на 

образование или професия за кариерно развитие. 

1. Информираност на родители и ученици за възможностите и реализация; 

2. Предоставяне на актуални знания и умения към съвременния начин на живот; 

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 и умение за лидерство, 

предприемачество; 

1. Създаване на ФУЧ според нуждите, способностите и интересите на 

учениците и възможностите на училището; 

2. Продължаване на утвърдените традиции за организиране на състезания, 

конкурси, акции; 

3. Достъпно реализиране на програмите по Гражданско образование и Здравно 

образование, екологично образование, интеркултурно образование; 

Създаване на библиотечно-информационен център за работа с 

библиотечния фонд и глобалната мрежа; 

1. Изграждане на навици за четене; 

2. Търсене и ползване на информация; 

Гарантиране на достъп на компетентно медицинско обслужване и 

реализиране на програми за здравно образование и здравословен начин на 

живот; 
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1. Постоянен достъп до квалифицирано медицинско обслужване 

/медицински кабинет/; 

2. Поддържането на необходимата наличност от медикаменти. 

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. 

1. Присъждане на награди и грамоти според организираните изяви през 

учебната година; 

2.Продължаване на традицията за номинациите – „Носител на плакет „Атанас 

Буров“, „Млад Буровец”, номинации за спортист, ученик първенец на 

специалност…………………………. и др./; 

 

 


