
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" 
Адрес: гр. Самоков 2000, ул. „Кирил и Методий"~Х°1 

Телефон/факс: +359 (0)722 163822 asggL, itMpes. 
! 

l a • I t . ,», "гщ | , . е-Mail: urt kirilimetodi@abv.bg 

ПЛАН 

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

за учебната 2022/2023 година 

Утвърдил: / ] [ Л У ' 

Директор: Д. Карабожилова 
V1) Ч V7 

I. Общи положения 

1. Същност 

Гражданското образование и възпитание се осъществява като система от дейности, 
насочени към формиране нагласи у учениците и създаване модели на поведение за 
активно и ангажирано участие в демократичните процеси, протичащи в държавата. 

ПРИОРИТЕТИ 

1. 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. 

2. Развитие на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на 
живот и за доброволното адаптиране към поведение, благоприятстващо здравето. 

3. 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. 

4. 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. 

2. Насоки 
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7. Да познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на 
природата и създаване на устойчива околна среда; 

8. Да умее да прави връзки между отделни сфери на обществения живот и да разбира 
причините за социалните неравенства, екологичните и глобалните предизвикателства. 

III. Задачи 

1. Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и на готовност за 
участие в общоучилищния живот. 

2. Подготовка за здравословен начин на живот и изграждане на екологична култура. 
Разширяване на възможностите за взаимодействие на училището с околната среда. 

3. Изграждане на национално самочувствие и отговорност у учениците, възпитаване на 
инициативност и подготовка за пълноценен начин на живот. 

4. ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО КАТО АВТОНОМНА, АКТИВНА И 
САМОРАЗВИВАЩА СЕ ОБЩНОСТ 

4.1. Да възпитава в демократичните ценности; 

4.2. Да насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност 
и критичност у всички участници в образователната система; 

4.3. Да утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, 
свободна от различните форми на агресия и дискриминация; 

4.4. Да изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за 
избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната 
толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

5. НАЧИНИ И ФОРМИ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, 
ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 1. В 
процеса на придобиването на всички видове училищна подготовка. 2. В часа на класа, 
включително и чрез ученическото самоуправление; 3. В заниманията по интереси в 
рамките на целодневна организация на учебния ден; 4. Интегрирано по учебни 
предмети 

6 .ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, 
ЗДРАВНОТО , ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

IV. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА УЧИЛИЩНИ РИТУАЛИ 

а) откриване и закриване на учебната година; 

б) официално раздаване на удостоверението за завършен първи клас, удостоверението 
за завършен начален етап на основната степен, свидетелството за основно образование; 

в) награждаване на отличили се ученици 

г) съхраняването на училищното знаме; 

д) честването на национални празници, на официалните празници, на дните на 
национални герои и будители, на празника на патрона на училището; 



29.09 - Световен ден на сърцето /обявен през 1999 г от Световната федерация на 
сърцето и Световната здравна организация/ 

30.09 - Първата печатна книга - Библията на Гутенберг, отпечатана в Майнц - 1452 
година; 

30.09 - Световен ден на превода /от 1991 г/ 

01.10.- Ден на възрастните хора; Ден на музиката и на поезията 

04.10 - Ден за защита на животните 

05.10- Ден на учителя 

12.10 - Ден на българската община 

19.10- Ден на благотворителността 

24.10-Ден на ООН 

01.11- Ден на будителите 

13.11- Ден на добротата 

14.11 - 115 години от рождението на Астрид Линдгрен 

16.11 - Ден на толерантността 

18.11 - Световен ден в памет на жертвите на катастрофи 

21.11 - Ден на християнското семейство 

21.11- Световен ден на телевизията 

29.11 - 220 години от рождението от Вилхелм Хауф 

01.12 - Световен ден за борба срещу СПИН 

05.12 - Ден на прегръдката 

10.12 - Международен ден на човешките права 

20.12 - Училищен конкурс „Сръчко" 

21.12- Коледен базар 

22.12 - Коледни тържества 

11.01 - Международен ден на думата „Благодаря" 

21.01- Ден на прегръдката 

09.02 - Световен ден на стоматолога 

14.02 - Инициатива „Валентинка за теб" 

21.02 - Международен ден на майчиния език 

17.02 - Ден на спонтанната доброта 



18.05 - Международен ден на музеите 

24.05 - Ден на Славянската писменост и култура 

31.05 - Световен ден без тютюнопушене 

01.06- Ден на детето 

02.06 - Ден на Ботев 

05.06 - Ден на околната среда 

08.06 - Световен ден на океаните 

09.06 - Международен ден на приятелството 

14.06 - Световен ден на кръводарителя 

19.06 - Ден на бащата 

20.06 - Световен ден на бежанците 

21.06 - Световен ден на скейтбординга 

24.06 - Ден на слънцето, билките и водата, Еньовден 

30.06 - Ден на предизвикателството 

Б. Възпитаване на учениците в християнски добродетели и традиции 

1. Участие в доброволни дарителски акции (за социални домове, старчески домове и 
ДР-) 

2. Изнасяне на благотворителни програми в социални и старчески домове за Коледа, 
Великден и др. празници. 

3. Благотворителен коледен базар с изработени предмети и кулинарни произведения от 
учениците на конкурса „Сръчко" 

4. Посещение на учениците в градския исторически музей, в библиотеките в IV район 
и в градската. 

5. Беседи по темите за здравно образование 

6. Беседи по темите за здравословното хранене 

7. Участие в инициативата „Розова фланелка" 

8. Създаване на естетическа среда за нормално протичане на учебния процес в класните 
стаи 

9. Провеждане на туристически излети и екскурзии 

10. Продължаване на съвместната работа с външни организации - музей, библиотека, 
община, МКБППМН 


