
 
             ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „АНТОН  СТРАШИМИРОВ”  

                                             гр. Бургас 8005, к-с „Славейков”; тел./факс 056/887384; 

         тел. 056/887385, 056/887383, e-mail: ou.as.bs@gmail.com 

 

       Утвърждавам:  

       Дияна Петкова 

       Директор 

 

ПРОГРАМА 

за 

ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО, ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА 

 

 

       І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.Същност 

Гражданското 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. 

2.Насоки 

 Формиране на знания и умения за активно взаимодействие със социалната среда; 

 Участие в демократичните процеси; 

 Изграждане на култура на поведение и взаимоотношения; 

 Формиране на уважение към гражданските права и отговорности. 

3.Реализиране 

 в часа на класа; 

 в извънкласни форми на работа; 

 чрез проекти; мултимедийни презентации на учениците. 

4. Акценти 

 Здравно образование – култура на водене на здравословен начин на живот; 

 Превенция на зависимостите/наркомания, алкохол, тютюнопушене/; 

 Сексуално образование и превенция на СПИН; 

 Превенции срещу настъпление на секти; 

 Противодействие срещу проявите на агресия; 
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 Действия при природни бедствия, аварии, пожари и др.; 

 Професионално ориентиране и кариерно развитие; 

 Икономическа култура; 

 Физическа култура и спорт. 

 

  ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ 

Усвояване на социални знания и умения за отстояване на правата, изпълняване на         

задълженията и поемане на отговорности като членове на обществото. 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

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

участие в общо-училищния живот. 

2. Изграждане на здравна и екологична култура. 

3. Изграждане на национално самочувствие и отговорност за пълноценен живот. 

4. Противодействие на агресивността, насилието и настъплението на секти на деца 

и ученици от уязвими групи. 

 

ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

А) Възпитаване на дисциплинираност и гражданско поведение чрез: 

1. Учебната, извънкласната  и училищната дейност. 

                                                        Срок: постоянен 

                                                        Отг.: Класни ръководители 

2. Спазване на училищния правилник. 

                                                       Срок: постоянен 

                                                       Отг.: Директор , Класни  ръководители                                                

3. Спазване на правилника за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

                                                       Срок: постоянен 

                                                        Отг.: Директор 

4. Провеждане на часа на класа на базата на план за провеждане на часа на 

класа с участие и на учениците. 

                                                        Срок: постоянен 

                                                        Отг.: Класни ръководители 

5. Изграждане на ученически съвет и изработване на план за дейността му. 

                                                        Срок: м. октомври 2019 г. 



                                                        Отг.: Пед. съветник, Класни ръководители 

Б)  Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на националните 

традиции. 

1. Честване на всички национални и училищни празници. 

 

                                                        Срок: постоянен 

                                                        Отг.: Класни ръководители 

2. Запознаване и спазване на задължителните символи на Република 

България и българското училище ( национално и училищно знаме, 

държавен химн, герб, език, конституция и др.) 

 

                                                         Срок: постоянен                                                                                                  

                                                         Отг.: Директор 

3. Изграждане на система за сътрудничество на родители, училищно 

настоятелство, културни институции, фирми, организации и др., имащи 

отношение към възпитанието. 

                                                         Срок: постоянен 

                                                         Отг.: Директор,  класни ръководители 

 В)  Здравно и екологично възпитание. 

 

1. Провеждане на здравни беседи на учениците  с медицински лица 

                                                                       Срок: постоянен                                                                             

                                                                       Отг.: Мед. лице 

 

2. Разглеждане на здравни теми в часа на класа – здравословен начин на 

живот, сексуална култура, наркомания, алкохолизъм и др. 

 

                                                                      Срок: постоянен 

                                                                      Отг.: пед. съветник, класни 

ръководители 

3. Озеленяване района на училището. 

                                                                     Срок: м. април 2020 г. 

                                                                     Отг.: Директор, класни ръководители 

 

4. Провеждане на туристически походи и екскурзии за интензивно ходене. 



 

                                                                 Срок: постоянен 

                                                                 Отг.: Учители по ФВС, кл. р-ли                

5. Мероприятия за почистване територията на училището и парка на 

жилищния комплекс.                             

                                                                  Срок: м. октомври 2019 г. и м. май 2020 г. 

                                                                  Отг.: Класни ръководители 

7. Отбелязване на световния ден на Земята. 

                                                                  Срок: 22 април  2020 г. 

                                                                  Отг.: Класни ръководители 

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

                                                                 

                                                                   Срок: 8 юни 2020 г. 

                                                                 Отг.: Класни ръководители 

    Г)  Развиване на физическата дееспособност. 

1. Изготвяне на ученически спортен календар на училището. 

                                                                  Срок: септември 2019 г. 

                                                                  Отг.: Учители по ФВС 

2. Провеждане на спортни празници и турнири. 

                                                                  Срок: постоянен 

                                                                  Отг.: Учители по ФВС   

Д)  Стимулиране на творческата активност и развитие на интересите и  възможностите 

на учениците. 

1. Формиране на отбори по различни видове спорт. 

                                                                    

                                                                   Срок: постоянен 

                                                                   Отг.: Учители по ФВС 

3. Участие в  олимпиади. 

                                                                   Срок: постоянен 

                                                                   Отг.: Директор 

  

3. Участие в регионални конкурси. 

                                                                   Срок: постоянен 

                                                                   Отг.: Директор 

 



   Е) Възпитаване в християнски добродетели и традиции. 

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

                                      

                                             Срок: м. декември 2019 г. и м. март 2020 г. 

                                              Отг.: Класни ръководители 

2. Разработване на презентации свързани с християнските обичаи, обредност 

и традиции. 

 

                                                                Срок: постоянен 

              Отг.: Класни ръководители 

 

 


