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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 

 с. Пет могили, община Никола Козлево 

ул. "Васил Левски" №2, тел.05320-2149, klimentohridski1978@abv.bg 

 

                                                                                              Утвърждавам : 

                                                                                                           Директор 

ПЛАН  

за дейността на екипа по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование през уч. 2022/2023 г. 

 

 

I. Контекст  

Придобиването на ключови компетентности от учениците е невъзможно без 

реализирането на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. Тези видове образование са взаимносвързани и формират 

интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на социални, граждански 

и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със здравето и 

поддържането на устойчива околна среда. Тяхната значимост обосновават 

необходимостта от реализиране на действени и ефективни училищни политики за 

подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование, с крайна цел – формиране на социално ангажирани личности с 

изградени умения и компетентности за пълноценна реализация в съвременното 

общество. 

II. Основни приоритети за учебната година  

1. Възпитание в ценности. Формиране у учениците на личностни качества, 

умения, нагласи и мотиви за спазване на утвърдени правила и регламенти в 

рамките на образователната институция и социалния живот. 

2. Подобряване на здравната и екологичната култура на младите хора като 

предпоставка за осъзнат избор на здравословен начин на живот и опазване на 

околната среда. 

3. Изграждане на здравна култура и начин на поведение по време на пандемия.  

III. Планирани дейности през уч. 2022/2023 г., организация и координация  

 

Дейности Срок 
Отговорни 

лица/координатори 
Индикатори 

Забележка 

(необходими 

пояснения) 

Гражданско образование:  

I. Формиране на училищни структури за самоуправление 

1. Координация при избора 

на ученически съвети на 

ниво паралелка, клас и 

училище.  

30.09.2022г.  класните 

ръководители 

Формирани 

ученически 

структури  
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2.Участие на 

паралелковите и 

училищния ученически 

съвети при изготвяне на 

училищни и паралелкови 

документи (правилник за 

дейността на училището, 

етичен кодекс, правила за 

поведение, годишни 

планове за час на класа и 

др.). 

Уч. 2022 / 

2023 г.  

класните 

ръководители 

Изготвени 

документи  

 

II. Отбелязване на годишнини и участие в чествания 

Честване на патронния 

празник на училището –  

Конкретни мероприятия:  

 тържествен час на 

класа за новоприетите 

ученици; 

 резултати от конкурси 

за литературно-

художествено 

творчество и продукти 

от изследователската 

дейност, представящи 

живота и делото на 

училищния патрон и 

дейността на 

училището (конкурс за 

есе, рисунка, постер); 

 екскурзия до Плиска и 

Мадара с посещение на 

музейния център и 

Мадарски конник 

25.05.2023 г класните 

ръководители 

Проведени 

събития  

 

22 септември – Ден на 

Независимостта: 

 

21.09.2022г.  класните 

ръководители 

 

Ден на народните 

будители 

…. 

28.10.2022г.  Валентина Златева, 

Севджихан Мехмед 

 

19 февруари – поклон пред 

Васил Левски 

… 

17.02.2023г.  Атче Хасан, 

Станимир Христов 

 

3 март – национален 

празник на Република 

България 

… 

02.03.2023г.  Небия Реджеб, 

Димитър Димитров 
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24 май – Ден на 

славянската писменост и 

на българската просвета и 

култура 

… 

22.05.2023г. Димитричка 

Димитрова, 

Айсел Иванова 

 

2 юни – Ден на Ботев и на 

загиналите за свободата на 

България 

… 

 

02.06.2023г. Севджихан Мехмед, 

Десислава Иванова 

  

…     

III. Възпитание в традиционни християнски ценности 

1. Отбелязване на Деня 

на християнското 

семейство. 

  

Ноември,  

2022 г. 

Димитричка 

Димитрова 

Проведени 

събития  

 

2. Честване на Коледа и 

празниците от 

традиционно-обредния 

календар. Коледа по 

света. Благотворителен 

коледен базар.  

Декември,  

2022 г.  

класните 

ръководители 

 

3. Честване на празници 

от традиционно-

обредния календар – 

баба Марта, Великден 

– изложба на 

мартеници, 

великденска изложба 

на ученически 

рисунки, картички, 

сувенири и декорирани 

яйца и др. 

март-април 

2023 г.  

класните 

ръководители, 

учители в ЦДО 

 

…    

IV. Социални връзки, сближаване и различия. Борба с проявите на нетолерантност 

и дискриминация 

1. 16 ноември – Ден на 

толерантността. 

16 ноември, 

2022 г.  

класните 

ръководители 

Проведени 

събития  

 

2. „Ден на розовата 

фланелка“ –  световен 

ден за борба с тормоза 

в училище. 

Международен ден на 

февруари – 

март 2023г. 

Класните 

ръководители, 

учители ЦДО 
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търпението. 

3. Международен ден в 

подкрепа на хората със 

синдром на Даун – 

„Намерете възможно 

най-шарените чорапи“.  

март 2023г. Десислава Иванова  

…    

V. Стимулиране на творческата активност и развитие на интересите и 

възможностите на учениците 

1. Мотивиране и 

подкрепа на учениците 

при участие в 

олимпиади, състезания, 

конкурси, изложби и 

пр. 

Уч. 2022 / 

2023 г.  

преподавателите по 

предмети 

Активно 

участие във 

форми за 

изяви на 

учениците 

 

2. Ден на детето – 

рисунки на асфалт, 

спортни игри и 

музикални междучасия 

юни 2023 г.  

 

Ерджан Хасан  

3. ---    

Здравно и екологично образование:  

1. Отбелязване на 1 

декември международния 

ден за борба със СПИН – 

съвместно с РЗИ.  

декември 

2022 г.  

Айсел Иванова, 

Десислава Иванова 

Проведено 

събитие  

 

2. Дейности по превенция 

на рисково поведение 

борба със зависимостите 

(алкохол, тютюнопушене, 

наркотици и др.). 

февруари 

2023г.  

 

 

Димитър Василев Проведени 

лекции, 

беседи, 

лектории 

 

3. Седмица на 

здравословното хранене. 

 

ноември  

2022 г.  

класните 

ръководители 

Проведени 

мероприятия  

 

4. Участие в състезания 

по различни видове 

спорт от „Ученически 

игри“.  

Уч. 2022/ 20 

23г.  

Ерджан Хасан Участие в 

състезания  

 

5. Провеждане на 

училищни първенства 

и турнири, 

Уч. 2022 / 

2023 г.  

Ерджан Хасан Проведени 

дейности  
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туристически походи, 

излети и спортни 

дейности – съгласно 

плана на комисията. 

6. Включване в 

кампанията „Да 

изчистим България“. 

април, 

септември, 

2023г.  

класните 

ръководители 

Участие в 

кампания  

 

7. Отбелязване на 

международния ден за 

опазване на околната 

среда. 

Април 

2023 г.  

Димитър Василев Проведени 

мероприятия 

 

…     

Интеркултурно образование:  

„Аз съм света“ –  

Инициативи за 

възпитание в дух на 

отвореност и 

толерантност към света:  

Международен ден на 

толерантността; Детска 

полицейска академия; Ден 

на розовата фланелка и др.  

Уч. 2022 / 

2023 г.  

Валентина Добрева Проведени 

събития  

 

…     

 

 По време на учебната година се провеждат не по-малко от 3 заседания на 

екипа – в началото на учебната година, в края на първия учебен срок и в края на 

учебната година. Извънредни заседания се провеждат при възникнала 

необходимост, по инициатива на председателя или друг лен на комисията.  

 

IV. Необходими връзки и взаимодействия  

 

Екипът по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование 

работи в сътрудничество с ръководния екип на образователната институция и с 

Ученическия съвет, взаимодейства с институции и организации, които биха могли 

да подкрепят реализирането на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование на училищно ниво – културни институции, РЗИ, 

РИОСВ, НПО и др. Сътрудничи с медиите за популяризиране на добри училищни 

практики и изяви на ученици.  

 

V. Очаквани резултати от дейността на комисията. Срокове, форма и 

отговорно лице за отчитане на дейността  

 

 В резултат на дейността на екипа по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование се очаква:  

 функциониране на демократична училищна общност; 
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 изграждане на гражданска култура у учениците, подобрена информираност 

за правата, задълженията и отговорностите на гражданина; постигнати 

коректни и толерантни отношения в рамките на училищната общност; 

 сведено до минимум асоциално поведение и ограничаване на проявите на 

агресия;  

 изградена позитивна психологическа среда. 

 

Дейността на екипа по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование се отчита пред педагогическия съвет на училището от председателя на 

комисията или определен от него представител в края на първия учебен срок и в 

края на учебната година.  

 

Изготвил плана:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕКИПА 

Валентина Златева Добрева 
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