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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. СЪЩНОСТ 

 

 Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са 

взаимно свързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване 

на социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, 

свързани със здравето и поддържане на устойчива околна среда. 

 

2. ЦЕЛИ 

 

1.Изграждане на автономна и активна личност, която: 

а) отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките права; 

б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество; 

в) зачита значимостта на всяка човешка личност; 

г) осъзнава и цени своята културна идентичност; 

д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважаван начин; 

е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция; 

ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност; 

з) носи отговорност за поведението си; 

и) поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 

й) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение. 

2. Функциониране на всяка образователна институция като автономна, активна и  

саморазвиваща се общност, която: 

а) възпитава в демократични ценности; 

б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, критичност; 

в) утвърждава демократична и здравословна среда, свободна от агресия и 

дискриминация; 

г) създава позитивна среда между представителите на различни културни общности 

чрез формите на ученическото участие и самоуправление. 

  

3. ЗАДАЧИ: 

 

1. Участие в обществени мероприятия на учениците, възпитаващи ги в съпричастност 

към развитието и проблемите на родното място и превръщането им в пълноценни 

местни граждани; 

2. Организиране на доброволчески дейности в и извън училище; 

3. Отразяване на училищни мероприятия с активното участие на учениците (вестници, 

радио, телевизия, списания, интернет страници и др.); 

4. Организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, 

социалната чувствителност, правата на човека, опазване на околната среда и др.; 

5. Организиране на училищни празници и събития, съобразно календара на световните, 

международните, европейските, националните, общинските, местните, 

професионалните и културните дати и празници; 

5. Участие в клубове и групи по интереси; 

6. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на 

агресията; 

7. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот; 



8. Насърчаване на учене на територията на училището и извън него, съвместна работа с 

институциите на местно и централно ниво. 

 

4. АКЦЕНТИ 

 

-патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие; 

-толерантност и интеркултурен диалог; 

-безопасност и движение по пътищата; 

-защита на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ; 

-превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 

-превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

-здравно образование;  

-превенция на зависимости/наркомания, алкохол, тютюнопушене/; 

-умения за решаване на конфликти и водене на спорове; 

-образование и възпитание за значимостта на околната среда и опазването й; 

-физическа култура и спорт; 

-интернет обществото. 

 

 

5. РЕАЛИЗИРАНЕ 

 

В училище гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се 

осъществяват: 

- в часа на класа; 

- в заниманията по интереси; 

- чрез участие в проекти; 

- чрез дейности с обществени, културни и научни институции; 

- чрез взаимодействие с родителите, Училищното настоятелство, Обществения съвет. 

 

ІІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

      Гражданско образование  

1. Спазване на Правилника за вътрешния ред в НУ „Хр. Ботев”. 

                                                                                                       Срок: Постоянен 

                                                                                                       Отг.: Учителите 

2. Спазване на Правилника за дейносттa на НУ „Хр.Ботев“. 

                                                                                                       Срок: Постоянен 

                                                                                                       Отг.: Учителите 

3. Спазване на Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

обучение и труд в НУ „Хр. Ботев”. 

                                                                                                       Срок: Постоянен 

                                                                                                       Отг.: Учителите 

 

4. Провеждане на часа на класа, съгласно изготвения от класните ръководители 

тематичен план.                                                           

                                                                                                       Срок: Постоянен 

                                                                                                       Отг.: Кл. ръководители 

 

      5. Работа с родителите за превръщането им в партньори в учебно – възпитателния  

процес. 



                                                                                                           Срок: Постоянен 

                                                                                                           Отг.: Учителите 

6. Отбелязване Ден на Европа – ден на ученическото самоуправление. 

                                                                                               Срок: 07.05.2022 г. 

                                                                                               Отг. Кл. ръководители 

7. Годишни утра. Тържествено завършване на учебната година. 

                                                                                               Срок: 01.06.,16.06.2022 г. 

                                                                                               Отг. Кл. ръководители,            

                                                                                                       учител музика 

 

     Възпитаване и изграждане на национално самочувствие, общочовешки 

дейности и добродетели,  поддържане на националните традиции, възпитаване на 

учениците в патриотизъм: 

 

1. Честване на националния и официални празници. 

                                                                                                           Срок: Постоянен 

                                                                                                           Отг.: Директорът 

2. Честване 90 години НУ „ Христо Ботев”.  

                                                                                               Срок: 17.05.2022 г. 

                                                                                               Отг.: Г. Георгиева,  

                                                                                                        кл. ръководители 

                                                                                                         

3. Възпитаване на уважение към задължителните символи на българското училище 

- национално знаме, държавен химн, училищно знаме.  

                                                                                                           Срок: Постоянен 

                                                                                                           Отг.: Директорът, 

                                                                                                                    учителите 

4. Поддържане традицията на сътрудничество с основните социални фактори -

семейство, културни институции, сдружения, фондации, производствени 

предприятия, други институции и организации, имащи отношение към 

възпитанието на младите хора.     

                                                                                                           Срок: Постоянен 

                                                                                                           Отг.: Директорът,       

                                                                                                                    учителите                                                                                                                                                                         

5. Провеждане на беседи в часа на класа, свързани с исторически събития и 

празници. 

                                                                                                          Срок: Съгл. план на кл.р. 

                                                                                                          Отг.: Кл. ръководители       

6. Посещение на исторически музеи.   

                                                                                                          Срок: Съгл. реш. на ПС 

                                                                                                          Отг.: Директорът  

7. Разработване на проекти и презентации, свързани с националната история, 

обреди и традиции. 

                                                                        

                                                                                                          Срок: Съгл. план на кл.р. 

                                                                                                          Отг.: Кл. ръководители   

 

 

 

 



 

       Здравно образование 

       

1. Включване в плановете на часа на класа теми, свързани със здравното  обучение 

и възпитание на учениците. 

                                                                                                         Срок: Съгл. план на кл.р. 

                                                                                                         Отг.: Кл. ръководители   

2. Запознаване и съобразяване с мерките за предпазване от заразяване с Ковид – 19, 

приети на Педагогичеки съвет. 

                                                                                             Срок: Постоянен 

                                                                                              Отг. : Директорът, 

                                                                                                       учителите 

3. Медицински преглед на учениците. 

                                                                                             Срок: 25.09.2020 г. 

                                                                                              Отг.: Мед.сестра 

4. Провеждане на беседи с учениците, съвместно с медицинското лице в 

училището. 

                                                                                                         Срок: съгл. план на кл.р. 

                                                                                                         Отг.: Кл. ръководители, 

                                                                                                                  мед. сестра 

5. „Как да се защитим при бедствия, аварии и злонамерени заплахи?” - проиграване 

на евакуации при пожар и терористична заплаха. 

                                                                                            Срок: м. ноември и март 

                                                                                            Отг.:  Йоана Стойкова 

6. Провеждане на учебни и извънучебни часове, спортни празници и състезания 

сред природата. 

                                                                                                        Срок: Съгл.план на кл.р. 

                                                                                                        Отг.: Директорът, 

                                                                                                                 кл. ръководители 

7. Отчитане здравословното състояние на учениците от медицинското лице на 

Педагогически съвет. 

                                                                                                        Срок: месец октомври 

                                                                                                        Отг.: Мед. сестра 

8. Провеждане на беседа:  „Как да се предпазим от вирусите?.”. 

                                                                                            Срок: м. ноември 

                                                                                            Отг.: Кл. рък. четвърти кл.,         

                                                                                                     медицинско лице 

9. „Растем и се променяме” – беседа. 

                                                                                            Срок: м. март 

                                                                                            Отг.: Кл. рък. трети кл., 

                                                                                                    медицинско лице 

 

        Развитие на физическата дееспособност на учениците: 

 

1. Изготвяне на спортно-състезателен календар. 

                                                                                                       Срок: месец септември 

                                                                                                       Отг.: Директорът 

2. Беседа „ Спортуваме за здраве” и състезания в първи клас.   

                                                                                                       Срок: м. април 

                                                                                                       Отг. Кл. ръков. първи клас 



3. Участие в международния ден на предизвикателството. 

                                                                                           Срок: м. май 

                                                                                           Отг. Кл. рък. четвърти клас 

4. Провеждане на спортни игри, състезания, турнири, съгласно спортно – 

състезателния календар на училищно, общинско, национално ниво. 

                                                                                           Срок: Постоянен 

                                                                                           Отг.: Директорът 

           Екологично образование  
 

1. Провеждане на беседа „Общество и околна среда. Могат ли децата да помогнат 

за опазване на нашата природа?” 

                                                                                        Срок: м. април 

                                                                                        Отг.: кл. ръков. четвърти кл. 

2. Отбелязване Ден на Земята – Занаятчийска екоработилница – изработване на 

изделия от рециклирана хартия, найлонови торбички и др. отпадни продукти. 

                                                                                        Срок: м. април 

                                                                                        Отг. Б. Цолова, 

                                                                                                учители ЦДО 

3. Провеждане на бал с тоалети и аксесоари от рециклирани материали. 

                                                                                        Срок: м. април  

                                                                                        Отг.: Учители ЦДО 

4. Подреждане на изложба от детски рисунки, посветена на Седмицата на гората. 

                                                                                        Срок: м. април  

                                                                                        Отг.: кл. ръководители 

   Интеркултурно образование 

 

1. Провеждане на беседа „Да приемем  различния до нас, защото и ние сме 

различни от него” 

                                                                                       Срок: м. септември 

                                                                                       Отг.: кл. ръководители 

2. Разговор „Защо е нужно приятелство с различните от нас?”. 

                                                                                       Срок: м. октомври 

                                                                                       Отг.: кл. ръководители 

3. Културната идентичност в народните приказки и книгите за деца. 

                                                                                       Срок: м. април 

                                                                                       Отг.:  учители ЦДО 

4. „Търси доброто в другите!”  

                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                                       Отг.: кл. ръков. първи клас 

5. Обичам да чета – „Какво ми разказа баба“. 

                                                                                       Срок: м. ноември 

                                                                                       Отг.: кл. р – ли втори клас 

6.  Организиране на дарителски кампании за подпомагане на уязвими групи. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг.: Директорът, 

                                                                                                              учителите 

7. Провеждане на консултации с напреднали и изоставащи ученици. 

                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг.: учител 

 



8. Празници и обичаи във Великобритания. 

                                                                                       Срок: м. март 

                                                                                       Отг.: Д. Йорданова 

                                                                                                Ив. Панкова 

        9. Провеждане на междуучилищен фестивал „Ботевци пеят“ 

                                                                                                    Срок: м. април 

                                                                                                    Отг.: В. Николова 

                                                                                                             кл. ръководители     

 

10. Изложба, посветена на Деня на езиците. 

                                                                                         Срок: 26.09.2021 г. 

                                                                                         Отг.: Д. Йорданова 

                                                                                                   Ив. Панкова 

 

                                                                                                 

        Изготвил плана:  Н. Цветанова  

                                     Д. Йорданова   

                                     Б. Цолова                                                                                            

                                                                                                        

                                                        

 

 

 

 

 

                           

                                                                      

 

 

                                                                   

                                                              

                                                                    

                                                                        
 

                                                                                                                                                                                 

                   

 

                                                                                


