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УЧЕБНА 2020/2021 ГОДИНА

I. ПРЕДМЕТ
Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 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.

Граяеданското 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 е 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.

В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 
образование се осъществяват в процеса на придобиването на всички видове училищна 
подготовка (общообразователна, разширена, профилирана, допълнителна) - интегрирано и 
като самостоятелно образователно направление, както и:

- в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;
- в 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, включително 
по Проект „Подкрепа за успех“.
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В часа на класа, освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, посочени в 
рамковите изисквания по Наредба № 13/21.09.2016 г., гражданското, здравното, екологичното 
и интеркуртурното образование се осъществяват чрез занимания, дейности и проекти по 
тематични области, свързани с:

- патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;
- толерантността и интеркултурния диалог;
- финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;
- военното обучение и защитата на родината;
- безопасността и движението по пътищата;
- защитата 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;
- превенция и противодействие на корупцията,
- здравно образование;
- превенция на зависимости /наркомании, алкохол, тютюнопушене/;
- сексуално образование и превенция на СПИН;
- умения за водене на спорове;
- опазване на околната среда;
- физическа култура и спорт;
- превенция и противодействие срещу настъпването на секти и нови религиозни 

движения;
- безопасен интернет,

и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за ученическо 
самоуправление на ниво паралелка, клас и училище.

II. ЦЕЛИ

1. Изграждане на автономна и активна личност, която:
а) разбира и отстоява общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и 

човешките права, участва в гражданския политическия и социалния живот по отговорен, 
съзидателен и ефективен за себе си и за обществото начин;

б) познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 
икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят;

в) зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 
идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на 
всички в общото социално пространство;

г) осъзнава и цени своята културна идентичност;
д) взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин;
е) изразява обосновано и критично гражданската си позиция;
ж) взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;
з) носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя 

живот и този на другите хора;
и) подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и 

поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;
й) познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на 

природата и създаване на устойчива околна среда;
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к) познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за 
прилагане на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за 
участие в тях;

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

2. Функциониране на СУ „Пейо Яворов“, Плевен като автономна, активна и 
саморазвиваща се общност, която:

а) възпитава в демократичните ценности;
б) насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и 

критичност у всички участници в образователната система - ученици, родители, учители, 
служители и партньори;

в) утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от 
различните форми на агресия и дискриминация;

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

д) създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на 
различните културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, 
включително и чрез формите на ученическото участие и самоуправление.

III. ЗАДАЧИ

1. Повишаване на качеството на образованието чрез използване на различни 
образователни иновации;

2. Поставяне на ученика в центъра на цялостната педагогическа дейност, в отговорна 
активна позиция при овладяване на знанията, формиране на различни компетенции и развитие 
на умения за учене през целия живот;

3. Създаване на условия за атмосфера на откритост и гласност, на взаимно доверие при 
постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми;

4. Включване в различни форми на ученическото участие и самоуправление;
5. Организиране на доброволчески дейности в и извън училище;
6. Отразяване на училищни мероприятия с активното участие на учениците (вестници, 

радио, телевизия, списания, интернет страници и др.);
7. Иницииране и организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, 

толерантността, социалната чувствителност, правата на човека, опазване на околната среда и 
ДР-;

8. Иницииране и организиране на училищни празници и събития съобразно календара 
на международните/световните, европейските, националните, регионалните, общинските, 
професионалните и културните дати и празници;

9. Развитие на младежкото лидерство;
10. Участие в клубове и неформални групи по интереси;
11. Реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на 

агресията;
12. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието на училищното образование и предложения по училищния живот;
13. Насърчаване на информалното учене на територията на училището и извън него.
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IV. АКЦЕНТИ в институционалната политика на СУ „Пейо К. Яворов“, Плевен за подкрепа 
на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование - насочени към 
изграждане и поддържане на демократична училищна организационна култура, която 
насърчава спазването на споделени правила, процедури, традиции и колективни ценности:

1. Тържествено откриване и закриване на учебната година;
2. Училищният химн, училищните знаци и символи;
3. Официалното раздаване на:

- удостоверенията за завършен първи клас,
- удостоверенията за завършен начален етап на основната степен,
- свидетелствата за основно образование
- дипломите за средно образование;

4. Награждаване на отличили се ученици и учители;
5. Поддържането на Яворовия кът и съхраняването на училищното знаме;
6. Честването на националния празник, на официалните празници, на дните на 

национални герои и будители, на празника на патрона на училището;
7. Изпращане на завършилите зрелостници;
8. Срещи на бивши възпитаници на училището;
9. Възпитаването на трайни навици за отдаване на почит и израз на националното 

самосъзнание чрез изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището 
моменти и издигане на националния флаг:

- на 15.09. — от ученик, постигнал високи резултати в образователно-възпитателния 
процес и с принос за издигане авторитета на училището;

- на 24.05., Деня на славянската писменост и българската просвета и култура - от 
учител, постигнал отлични резултати в работата с ученици.

V. ПЛАН ЗА РАБОТА
ВОДЕЩИ 

ТЕМАТИЧНИ 
ОБЛАСТИ

ДЕЙНОСТИ И ФОРМИ СРОК / ОТГОВОРНИ 
ЛИЦА

Г ражданско 
образование - 
възпитание в 
демократични 
ценности и 
практики

Спазване Правилника за дейността на 
училището и др. училищни нормативни 
актове

Срок: постоянен
Отг.: ръководство, учители, 
Ученически съвет (УС)

Изработване правила на класа/паралелката Срок: 30.09.2020 г.
Отг.: класни ръководители

Учредяване на Ученически съвет за учебната 
2020/2021 година

Срок: 30.09.2020 г.
Отг.: училищна комисия за 
подпомагане на ученическо
то самоуправление (УКПУС

Участие на представител на УС в заседанията 
на Педагогическия съвет при разглеждане на 
теми, свързани с образователно- 
възпитателния процес, социалното поведение 
и личностното развитие на учениците

Срок: постоянен
Отг.: ръководство. УКПУС, 
УС

Включване в общественозначими кампании и 
акции за събиране на пластмасови капачки, 
на хартия и др.

Срок: постоянен
Отг.: класни ръководители, 
УС

Организирани мероприятия, подкрепящи 
толерантността:
- 25 февруари - Световен ден за борба с 
тормоза в училище (Ден на розовата 
фланелка)

Срок: съгласно график 
Отг.: класни ръководители,
УС
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ВОДЕЩИ 
ТЕМАТИЧНИ 

ОБЛАСТИ
ДЕЙНОСТИ И ФОРМИ СРОК / ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА

Инициативи в подкрепа правата на 
човека:
- 10. декември - Международен ден на 
правата на човека;
- 9 май - Ден на Европа и на ученическото 
самоуправление /е-управление;
- 1. юни - Международен ден на детето

Срок: съгласно график 
Отг.: класни ръководители, 
УС

Патриотично 
възпитание - 
изграждане на 
национално 
самочувствие, 
общочовешки 
ценности и 
добродетели, 
съхраняване на 
българските 
традиции
- в процеса на 
общообразовате 
лната 
подготовка по 
отделните 
учебни 
предмети
- интегрирано
- ритуализация 
на училищния 
живот

Познаване и зачитане задължителните 
символи на българското училище - 
национално знаме, държавен химн, училищно 
знаме и училищен химн

Срок: постоянен
Отг.: ръководство, класни 
ръководители, УС

Интердисциплинарни уроци, посветени на 
книгите и четенето
- Отбелязване 23 април - Международен ден 
на книгата

Срок: постоянен 
м. април, 2021 г. 
Отг.: учители, класни 
ръководители

Отбелязване Освобождението на Плевен Срок: 10 декември 2020 г. 
Отг.: учители, класни 
ръководители, УС

„Да преоткрием българското“ - работа с 
учениците от начален и прогимназиален етап

Срок: постоянен 
Отг.: учители по БЕЛ, 
класни ръководители

„Живите български традиции“ - провеждане 
на уроци в часа на класа с прилагане на 
изследователски подход

Срок: м. март - април 2021 
г.
Отг.: класни ръководители

Беседи в часа на класа и лектории по метода 
„връстници обучават връстници“ за събития 
и значими личности в българската 
национална история

Срок: постоянен
Отг.: класни ръководители, 
УС

Посещения на музеи, изложби, концерти, 
театрални постановки, в т. ч. и виртуални

Срок: постоянен
Отг.: класни ръководители

Изработване на табла и презентации, 
свързани с националната история, обредност 
и традиция

Срок: постоянен 
Отг.: Теменужка Илиева - 
председател на МО 
„Начални учители“, Елена 
Василева, Сашо Камбуров, 
класни ръководители

Поддържане традицията за сътрудничество с 
основните социални фактори - семейство, 
културни институции, сдружения, фондации, 
производствени предприятия и организации, 
имащи отношение към възпитанието на 
младите хора - библиотеки и читалища, ДКТ 
„Иван Радоев” - Плевен, ЦПЛР и др.

Срок: постоянен
Отг.: ръководство, учители, 
класни ръководители, УС

Празници и бележити дати:
- 22. септември - Ден на независимостта;
- 1. ноември - Ден на народните будители;
- 10. декември - Освобождението на Плевен 
от османско иго;
- 19. февруари - Обесването на Васил Левски;
- 3. март - Освобождението на България от 
османско иго;

Срок: съгласно празничния 
календар
Отг.: учители, УС, класни 
ръководители
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ВОДЕЩИ 
ТЕМАТИЧНИ 

ОБЛАСТИ
ДЕЙНОСТИ И ФОРМИ СРОК/ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА

- Патронен празник на училището - през м. 
март 2021 г.;
- 6. май - Ден на храбростта;
- 9. май - Ден на Европа/Ден на победата;
- 15. май - Празник на Плевен;
- 24. май - Ден на славянската писменост и на 
българската просвета и култура;
- 2. юни - Ден на Ботев и на загиналите за 
свободата на България

Здравно 
образование, 
екологично 
възпитание, 
физическа 
култура и 
спорт

Организирани мерориятия, подкрепящи 
здравето:
- спортни междуучилищни и общоградски 
мероприятия;
- 31 май - Световен ден без тютюнев дим
Подкрепящи опазването на околната 
среда:
- 22 март - Световен ден на водата
- 22 април - Световен ден на Земята
В подкрепа на социалната чувствителност:
- 18 ноември - Световен ден в памет на 
жертвите на катастрофи
- 1 декември — Световен ден за съпричастност 
с жертвите на СПИН

Срок: съгласно график 
Отг.: учители по 
съответните 
общообразователни учебни 
предмети, УС, класни 
ръководители

Провеждане на туристически излети, походи 
и екскурзии, при спазване на утвърдените 
Правила за организиране и провеждане на 
образователен процес и за работа през 
учебната 2020/2021 година в условията на 
COV1D-19

Срок: постоянен
Отг.: класни ръководители

Запознаване на педагогическите специалисти 
със здравословното състояние на учениците от 
медицинското лице в училище на заседание на 
Педагогическия съвет

Срок: периодично 
Отг.: медицинско лице

Осъществяване на обучения: Първа помощ на 
пострадал; Зависимости; Здравословен начин 
на живот и др.

Срок: съгласно график 
Отг.: медицинско лице, 
училищен психолог, класни 
ръководители

Изготвяне на спортно-състезателен календар и 
сформиране на училищните отбори

Срок: 30.09.2020 г.
Отг.: учители по ФВС

Участие във вътрешноучилищни, общински, 
областни, национални състезания по видовете 
спорт и в спортните мероприятия, инициирани 
от Община Плевен (при спазване на 
утвърдените Правила за организиране и 
провеждане на образователен процес и за 
работа през учебната 2020/2021 година в 
условията на COVID-19)

Срок: съгласно графици 
Отг.: учители по ФВС

Участие в УЧЕНИЧЕСКИТЕ ИГРИ при 
спазване на утвърдените Правила за 
организиране и провеждане на образователен 
процес и за работа през учебната 2020/2021

Срок:според Националния 
спортен календар 
Отг.: учители по ФВС
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година в условията на COVID-19)
Занимания по 
интереси в 
групите за 
целодневна 
организация на 
учебния ден

Грижа за опазване живота и здравето на 
учениците

Срок: постоянен
Отг.: учителите на ЦДОУД 
групиНаблюдение и оценка на поведенческите 

ситуации по време на заниманията по 
интереси
Провеждане на беседи и разговори с 
учениците по възникнали затруднения, 
споделяне на проблеми и възникнали 
конфликти; спазване на здравно-хигиенни 
норми и изисквания
Дидактически игри - образователни и 
развиващи
Приложни дейности за изготвяне на 
подходяща украса за празниците
Народни традиции, обичаи и празници
Безопасност и движението по пътищата

НП 
„Занимания по 
интереси“и 
Проект 
BG05M20P001- 
2.011-0001 
„Подкрепа за 
успех“

Сфориране на групи за обучителни 
затруднения и за дейности по интереси 
с основни цели:
- развитие на потенциала за учене и 
творческите заложби на учениците;
- образователна интеграция на децата чрез 
формиране на общности по интереси;
- развитие на знания, умения и 
компетентности у учениците, свързани с 
подкрепа за развитие на способностите им 
извън тези, които са включени в 
задължителната училищна подготовка;
- осмисляне на свободното време на 
учениците чрез насочването им към дейности 
за развитие на индивидуалните им 
способности и интереси;
- създаване на перспектива в СУ „Пейо 
Яворов“ - Плевен, чрез извънучебна дейност 
всеки участник да придобие увереност в 
собствените си сили, да формира и реализира 
собствени стратегии за успех и мотивация за 
учене;
- създаване на условия за развитие на 
социалната принадлежност, засилване на 
културната и националната идентичност и 
повишаване на толерантност между 
учениците;
- създаване на устойчиви механизми за 
участие на общността в дейността на 
училището и за работа с родителите на децата 
от уязвими групи.

Срок: постоянен
Отг.: ЗДАСД Веселин 
Йотков, ръководителите на 
групи

Провеждане на консултации и допълнителна 
работа с напреднали и с изоставащи ученици

Срок: съгласно графици 
Отг.: учители

Участие в общински, регионални, 
национални и международни конкурси

Срок: съгласно графици 
Отг.: учители
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Участие на общинските кръгове на 
олимпиадите по български език и литература, 
математика, история, география, физика, 
астрономия, химия и опазване на околната 
среда

Срок: съгласно графици на 
РУО - Плевен 
Отг.: учители

Участие в състезания по Природни науки и 
екология, чужди езици, предприемачество, 
банкиране и др.

Срок: съгласно графици 
Отг.: учители

Настоящата Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и 
интеркултурно образование в СУ „Пейо Яворов“, Плевен за учебната 2020/2021 година с 
приложен план за работа към нея е приета на заседание на Педагогическия съвет - 
Протокол № 12/10.09.2020 г.

В. Великова /
Председател на ршишщната комисия

8


