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ПОЛИТИКИ 

 
ЗА 

 

 ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ПОЗИТИВЕН ОРГАНИЗАЦИОНЕН КЛИМАТ  

И УТВЪРЖДАВАНЕ НА ПОЗИТИВНА ДИСЦИПЛИНА 

 В  

  

 ДГ“ТЕМЕНУЖКА“ – ВАРНА 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящите политики са изготвени  в съответствие с чл.  174 от ЗПУО  и разпоредбите в 

Раздел IV на Наредба за приобщаващото образование. Приети са с Решение № 2 на ПС 

,проведен на 17.04.2018 г. /протокол№ 4/ 18.04.2018 .Утвърдени са със 

 заповед № 588/ 18.04.2018 

Подлежат  на актуализиране при промяна на нормативната уредба. 
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      Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа 

среда в детската  градина се основава на обща институционална политика и е израз на 

общата воля и координираните усилия на всички участници в образователния процес 

    Формирането на политика за изграждане и поддържане на позитивен климат в хода на 

развитието на общността в детската градина и утвърждаване на правила за 

дисциплиниране с положителни стимули  създават   благоприятни предпоставки за 

личностно развитие на подрастващите.  

     Позитивният организационен климат в детската градина определя 

образователната  среда, отношенията между децата, учителите и ръководството на 

детската градина, чувството за общност, поведението на децата и учителите и 

сигурността. Той гарантира качеството на образование в училище на по-късен 

етап. 

 Позитивната дисциплина помага на детето да научи положителните 

ценности и да развие социалните си умения и се гради чрез насочване и 

окуражаване, чрез поставяне на граници и правила. 

 

     Ако едно дете расте в среда, в която постоянно му се крещи и повишава тон, самото то 

ще крещи на другите.  Ако едно дете разваля дисциплината и не изпълнява указанията на 

учителя, то ще бъде причината други да го последват. Децата копират не само  моделите 

на възрастните, но и на своите връстници.Родителите са прекалено ангажирани, а 

общуването е сведено до процес, при който на детето най-често се казва какво не трябва 

да прави, без да му се обяснява защо. 

     Думата „забрана” не е в противовес на позитивната дисциплина, все пак не можем да 

оставим децата да правят каквото си поискат. Позитивната дисциплина кара родителите 

по мил и уважаващ начин да поставят уместни граници и разумни последствия при 

възпитанието на децата си. Семейството, детската градина и училището са партньори в 

отглеждането, възпитанието и обучението на децата. Децата не се раждат лоши, груби и 

невъзпитани, те стават такива по пътя на неправилната си социализация, като се учат 

какви да бъдат. Целият образователен процес в ДГ е насочен към  формиране на социални 

умения и преодоляване на проблемното поведение , към адаптиране към правилата 

,групата и социалния свят. 

           Междуличностните взаимоотношения и интеракциите учител-дете излизат извън 

сферата на получаване на знания. Не всички деца са толкова старателни, внимателни и 

отговорни, колкото би ни се искало да бъдат. Позитивното възпитание  е начин, който 

предлага нови, различни подходи за решаване на най-често срещаните проблеми. 

Стратегиите на позитивно възпитание са насочени към промяна на негативното поведение 

по положителен, изразяващ подкрепа начин. 

   

   I. Елементи на организационния климат са: 

 1.Организационни ефективно работещи структури на участниците в 

образователния процес в детската градина - педагогически специалисти , помощни 

органи за управление  ,родители , обществен съвет  
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   2.Организиране на позитивна образователна среда в детските групи 

      Позитивната среда е среда на позитивното преживяване – тя е свързана с чувствата. 

Чувствата се учат. Едно Дете трябва да се учи на чувства - да ги опознава, да ги познава, 

да ги открива, да ги разчита - у себе си и у другите, да ги показва, да ги овладява, да ги 

изгражда, да ги усъвършенства, да ги признава, да ги изразява. 

    Позитивна среда е, когато децата имат възможност: 

      2.1.да усвояват необходимите житейски умения 

      2.2.да се учат от грешките си 

      2.3.да не се чувстват подтиснати при даден провал 

      2.4.да свикнат да работят един с друг вместо да се съревновават 

      2.5.учители и деца заедно да търсят решенията на задачите 

      2.6.да работят в атмосфера, която да стимулира желание за живот и жажда за знания 
  

      3.Ресурси за осъществяване на политиките : 

      3.1. познаване на нормативните документи  и прилагане на разпоредбите в тях; 

      3.2ефективно прилагане на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието и  

на алгоритъм за неговото прилагане ; 

      3.3.ефективно прилагане на системата   за поощряване на децата  ; 

      3.4.провеждане на качествен  образователен процес в съответствие с методическите 

изисквания , ДОС ,програмната система на ДГ №4 

      3.5.реализиране на Механизма за взаимодействие на родителите , активното им  

включване  в различни съвместни събития за подпомагане на процеса на формиране на 

базисни и социални умения, за изграждане на поведение съобразно правилата на 

общността , посещения на образователни ситуации  ; 

      3.6.осъзнаване на причините за проблемното  поведение ; 

      3.7. използване на разнообразни техники за справяне с  негативни прояви на децата ,   

  „дисциплината чрез сътрудничество” , „когато, тогава…”, за осъзнаване от детето , че  

поведението му влияе над хората и има значение. 

  

   Ефективните умения при общуване при взаимодействието учител – дете са свързани с 

уточняване на правилата за работа в групата, междуличностните взаимоотношения, които 

в по-голямата си част зависят от правилното задаване на въпроси. 

   Детската градина трябва да бъде активна в намирането на подходящи форми за работа с 

родителите, които да позволят всеки родител да открие себе си и да се включи според 

възможностите си. Това означава, че търсим в какво родителят е добър, кои са ситуациите, 

в които той може да се включи с опит и желание,    за да се случи идеалното партньорство 

  

 II.За реализиране на политиките в годишните планове се планират конкретни 

мероприятия  
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