




























3.3. Установяване от учителя на позитивна атмосфера в паралелките

3.3.1. Планиране и реализация на дейности по:

■ осигуряване на обучение и възпитание в здравословна, безопасна и сигурна 

среда;

■ зачитане на учениците като активни участници в образователния процес;

■ получаване на информация относно обучението, възпитанието, правата и 

задълженията на учениците;

■ осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

учениците;

■ осигуряване на индивидуално консултиране по проблеми, свързани с тяхното 

поведение и взаимоотношенията с връстници, родители и учители, /чл.208, ал.1

от ЗПУО/

■ осигуряване на условия за участие в проектни дейности за формиране на знания, 

учения и нагласи за здравословен начин на живот.

■ екологично възпитание чрез проектни дейности, хепънинги, състезания и др.

/Чл. 171.(1) ЗПУО - Права на учениците/

3.3.2 Обсъждане на въпроси, засягащи училищния живот и училищната общност, в т.ч. 

училищния учебен план чрез формите на ученическо самоуправление.

3.3.3. Подпомагане на учениците за получаване на съдействие от училището и от 

органите на местното самоуправление при изразяване на тяхното мнение по 

въпроси, които пряко ги заеж ат, както и при участие в живота на общността

3.3.4. Поощряване с морални и материални награди при показани високи 

постижения в областта на науката, изкуството и спорта.

3.3.5. Участие в ритуализацията на училищния живот чрез предложения и 

дейности, свързани с училищните традиции и изграждане на новата визия на 

училището

Дейност 4: Повишаване резултатите от обучението

4.1. Подготовка на учениците за успешно полагане на изпитите от НВО и ДЗИ. 4. 2. 

Организиране на допълнително обучение по време на лятната ваканция при условия и по 

ред, определени със заповед на директора на училището за ученици с обучителни 

трудности. При необходимост допълнителното обучение може да продължи и през 

следващата учебна година, /чл. 124. ал.2 от ЗПУО/.

4.3. Перманентно консултиране на учениците, полагащи поправителен изпит и изготвяне 

на програми за допълнителна работа по учебни предмети или модули.

4.4. Преустановяване на индивидуалната учебна програма и продължанаване на 

обучението по общата при постигане изискванията на учебната програма. /На учениците със 

специални образователни потребности, които се обучават по индивидуална учебна












