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 УТВЪРДИЛ:…………………. 

                         МАРИЯНА КОСТОВА 

                      ДИРЕКТОР НА  

 СУ „ГЕОРГИ БЕНКОВСКИ” – ПЛЕВЕН  

 

П Л А Н                                                  

ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО  

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОД. 

 

І.  ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

         1. Същност                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

гражданско, здравно, екологично и интеркултурно  образование и възпитание 
се осъществява като система от дейности, ориентирани към формиране на нагласи у 

учениците и създаване на модели на поведение за активно участие в демократичните 

процеси на обществото  и придобиване на социални, граждански и интеркултурни 

компетентности.  

 

         2. Цели  

Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско 

съзнание и граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на 

демократичното общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и 

готовност за отговорно гражданско поведение.  
Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или 

поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране 

към поведение, благоприятстващо здравето. 

Екологичното образование e насочено към формиране на екологична 

култура, екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с 

оглед познаване на екологичните закони, защита, подобряване, управление и 

разумно използване на природните ресурси, както и опазване на природната среда и 

на екологичното равновесие. 

Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за 

различни измерения на културните идентичности и за основни характеристики на 

интеркултурните отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието 

във всички области на човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни 

взаимодействия в мултикултурна среда. 

         3. Начини и форми на осъществяване 

·        в часа на класа чрез ученическото самоуправление; 
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·        заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния  

ден; 

·        в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и 

при условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото 

образование. 

                                                                                                                                                                       

4. Акценти 

 Здравно образование - психично здраве и личностно развитие; корона 

вирус – превенция и защита 

 Превенция на употребата на психотропни вещества; 

 Безопасност и първа помощ; 

 Физическо развитие дееспособност; 

 Глобализация, плурализъм и толерантност; 

 Сексуално здраве и сексуално преносими инфекции; 

 Лична хигиена; 

 Хранене; 

 Превенции срещу настъпление на секти; 

 Противодействие срещу проявите на агресия; 

 Междуличностни отношения.;                                                                                                             

 Професионално ориентиране и кариерно развитие; 

 Права на човека; 

 Демократично гражданство; 

 Идентичности и различия в обществото; 

 Власт, политика и демократични ценности. 

 

ІІ.   ЦЕЛ 

 

         Придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите на 

демокрацията и правовата държава. Усвояване на социални знания и умения за 

отстояване на правата, изпълняване на задълженията и поемане на отговорности 

като членове на обществото. Формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене 

през целия живот. Познаване на националните, европейските и световните културни 

ценности и традиции. Придобиване на компетентности за разбиране на глобалните 

процеси, тенденции и техните взаимовръзки. 

 

         ІІІ.   ЗАДАЧИ 

 

1. Формиране на толерантност и уважение към етническата, националната, 

културната, езиковата и религиозната идентичност на всеки гражданин. 

Формиране на толерантност и уважение към хората с увреждания. 

2. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и  

готовност за участие в общоучилищния живот. 

3. Изграждане на здравна и екологична култура. 

4. Придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и 

професионална реализация и активен граждански живот в съвременните 

общности. 

5. Самостоятелен избор на професионален път на реализация. 

6. Изграждане на национално самочувствие и отговорност за пълноценен  

живот. 

7. Противодействие на агресивността, насилието и настъплението на  
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секти. 

 

 

         ІV.   ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

А) Възпитаване на дисциплинираност и гражданско поведение чрез: 

1. Учебната, извънкласната и извънучилищната дейност. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:  учителите по всички предмети 

2. Спазване на Правилника за дейността на училище. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:  учителите по всички предмети 

                                                                                   

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

възпитание, обучение и труд.                                                                                                

                                                                            Срок: постоянен 

                                                                            Отг.: Комисия ЗБУТ 

4. Изработване на план за дейността на ученическия съвет за учебната 2022 – 2023 

година и изпълнението му. 

                                                              Срок: м. ХІ.2022 г. 

                                                              Отг.:  Гергана Драганова и Маринела Любенова 

 

5. Официално раздаване на дипломи и свидетелства за завършена степен на 

образование. Награждаване на отличили се ученици и учители. 

 

                                                                           Срок: м.06.2023 г. 

                                                                           Отг. кл. ръководители, ЗДУД 

 

6. Разглеждане  в часа на класа на теми от БДП, военно обучение, тероризъм, 

електронно управление и медийна грамотност и др. 

                                                                            

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.: кл. ръководители 

Б) Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на националните 

традиции. 

 

1.Честване на всички национални, традиционни и училищни празници. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:  председателят на МО, 

                                                                                     ученическия съвет 

2.Запознаване и почитане на задължителните символи на Република България и 

българското училище (национално и училищно знаме, държавен химн, герб, език, 

конституция и др.). 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:   председателят на МО     
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3.Изграждане на система за сътрудничество между училищната институция и 

родители, Обществен съвет, училищно настоятелство, културни институции, фирми, 

организации и др., имащи отношение към възпитанието. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.: кл. ръководители 

                                                                                     

В) Здравно и екологично възпитание 

 

1.Провеждане на периодичен инстуктаж във връзка със средствата и мерките за 

защита от корона вирус и други вирусни инфекции.  

                                                                           Срок: постоянен; всяка седмица 

                                                                                          Отг.:  класни ръководители 

2. Провеждане на здравни беседи на учениците с медицински лица. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:  мед. сестра, д-р Иван Ламбев  

 

3. Разглеждане на здравни теми в часа на класа - сексуална култура, наркомания, 

алкохолизъм, здравословен  начин  на  живот и др. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:  класни ръководители 

4. Озеленяване и почистване района на училището. 

                                                                           Срок: 04.2023 г. 

                                                                           Отг.: Директор 

                                                                                    председателят на МО             

                                                                      

5 .Отбелязване на  световния ден на водата. 

                                                                           Срок: 22.03.2023 г. 

                                                                           Отг.:  класни ръководители, 

                                                                                     Юлия Попова, Т. Иванова 

6.Отбелязване на деня на Земята. 

                                                                           Срок: 22.04.2023 г. 

                                                                           Отг.:  класни ръководители, 

                                                                            Пепа Борисова, Светлозар Граховски 

7.Отбелязване на международния ден за опазване на околната среда. 

                                                                           Срок: 06.06.2023 г. 

                                                                           Отг.:  класни ръководители 

                                                                                     Татяна Иванова        

       

Г) Развиване на физическата култура и дееспособност 

1.Изготвяне на ученически спортен календар на училището. 

                                                                           Срок: 15.09.2022 г. 
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                                                                           Отг.: Заместник-директор по спортна  

                                                                                     дейност 

2.Отбелязване международния ден на спорта. 

                                                                           Срок: 17. 05. 2023 г. 

                                                                           Отг.: Заместник-директор по спортна  

                                                                                     дейност, учители по вид спорт 

 

3. Популяризиране и презентиране на изявите и постиженията на учениците от 

участията им в спортни състезания и турнири. 

                                                  Срок: постоянен 

                                                  Отг.:  Ваня Вълкова, Галя Николова, Тамара Георгиева 

 

Д) Стимулиране на творческата активност и развитие на интересите и 

възможностите на учениците 
 

1.Създаване на работилница за приложни изкуства в часовете по изобразително 

изкуство, по български език и литература и към общежитието и презентирането им в 

навечерието на българските народни празници. 

                                                            Срок: постоянен 

                                                      Отг.:  Иванка Рашайкова, Галин Лазаров,  Гергана Драганова 

                                                      

Е) Културна идентичност - възпитаване в християнски добродетели и 

традиции. 

1. Провеждане на беседи, свързани с християнството в часа на класа. 

                                                                           Срок: 12.2022, 03.2023 г. 

                                                                           Отг.: класни ръководители 

                                                                                      

2. Гостувания и беседи на квалифицирани лектори. 

                                                                           Срок: постоянен 

                                                                           Отг.: председателят на МО                                     

         

 

 V.    КОНТРОЛ 

1. Контролът по провеждане на възпитателната работа се осъществява от 

Директора. 

2. Контролът се осъществява съгласно настоящия план и плана за 

контролната дейност на Директора. 

3. Резултатите от контрола се отчитат на заседание на Педагогическия съвет. 

 

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

С ПРОТОКОЛ № 13 от 30.08.2022 г. 

 


