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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 

 

ЗА ГРАЖДАНСКО, ЗДРАВНО,  

ЕКОЛОГИЧНО И ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 

в  ОУ "Св. Св. Кирил и Методий" гр. Първомай 

 

  

за учебната 2022 - 2023 г. 

   

 

 
   Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия съвет с решение №31 по 

протокол № 9/01.09.2022 г. и е утвърдена със заповед № 38/26.09.2022 г. на директора на 

училището. 
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I. УВОД 
   Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование  се 

осъществяват в училищното образование в различни форми. Интегрирано е в учебното 

съдържание на учебните предмети в рамките на общообразователната подготовка от І до 

VІІ клас. Възможно е да се преподава интегрирано в часа на класа, в дейностите по 

интереси, в извънкласни училищни, извънучилищни и междуучилищни дейности, както и 

при общата подкрепа за личностно развитие. ДОС за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование се определя с наредба (чл.1. ал.1 от 

Наредба за ГЗЕИО)  

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. 

 

II. ЦЕЛ 

           Усвояване от учениците на социални знания и умения за отстояване на правата, 

изпълняване на задълженията и поемане на отговорности като членове на  обществото. 

 

III. ЗАДАЧИ 

 Изграждане на култура на поведение в ученическата общност и обществото като цяло; 

 Пораждане на готовност за участие в общоучилищния живот; 

 Изграждане на здравна и екологична култура; 

 Свободен, самостоятелен и осъзнат избор на професионален път за развитие и 

реализация; 

 Изграждане на национално самочувствие и отговорност; 

 Пораждане на инициативност и подготовка за пълноценен живот; 

 Противодействие на насилието, агресията и сектантството. 

 

IV. НАЧИНИ И ФОРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, 

ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

1. В ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – гр. Първомай гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование се осъществява в: 

1.1.  Училищни политики за подкрепа на образованието 

1.2. часа на класа; 
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1.3.  заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;  

1.4.  в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при 

условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование; 

1.5. ученическото самоуправление. 

1.6.  при заместване на отсъстващ учител от неправоспособен такъв - училищна 

програма „Без свободен час в училище” 

1.7. интегрирано по учебни предмети 

 

2. Училищни политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

2.1.  Училищни ритуали, свързани с:  

а) откриване и закриване на учебната година;  

б) официално раздаване на свидетелства за основно образование и удостоверение за 

завършен начален етап; 

в) награждаване на отличили се ученици и учители;  

г) честване на Националния празник на Република България, Деня на славянската 

писменост и култура, Деня на народните будители, други официални празници и на 

празника на училището; 

д) отбелязване на годишнини на значими събития от българската история.  

е) отбелязване на други празници, съгласно график в Годишния план на училището. 

ж) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти   

з) поставяне на националния флаг на фасадата на училището. 

2.2.  Училищни символи: червено знаме с избродирани образите на св. братя Кирил и 

Методий и названието на училището; лого на училището: изображение на училището, 

наименование и 1836 г. (наследник на най-старото възрожденско в града); ученически 

униформи. 

2.3. Интернет страница на училището - информация за участие на учениците в различни 

изяви - конкурси, състезания, олимпиади, изложби и др. от живота на училището. 

Включване на ученици за подготовка на материали за страницата на училището. 

2.4.  Етичен кодекс на училищната общност.  

3. Разпределение на тематичните области в часа на класа  

 

  
Клас 

I II III IV V VI VII 

Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 
4 4 4 4 4 4 4 

Толерантност и интеркултурен диалог 1 1 1 1 2 2 2 

Безопасност и движение по пътищата 9 6 6 6 5 5 5 

Защита на населението при бедствия и аварии и 

катастрофи; оказване на първа помощ 
4 4 4 4 5 5 5 

Превенция на насилието, справяне с гнева и с 

агресията; мирно решаване на конфликти 
1 1 1 1 2 2 2 

Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 
1 1 1 1 2 2 2 

Кариерно ориентиране       1     1 

Превенция и противодействие на корупцията         1 1 1 
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Електронно управление и медийна грамотност       1 1 1 1 

 ОБЩО 20 17 17 19 22 22 23 

 

4. Занимания по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден 

4.1.  Наблюдение и оценка на поведенческите ситуации по време на заниманията по 

интереси. 

4.2. Провеждане на беседи и разговори с учениците по възникнали затруднения, 

споделяне на проблеми и възникнали конфликт;  

4.3. Спазване на здравно-хигиенни норми и изисквания от учениците.  

4.4. Грижа за опазване здравето и живота на учениците.  

4.5. Дидактически игри - образователни и развиващи.  

4.6. Народни традиции, обичаи и празници.  

4.7. Безопасност  на движението по пътищата.  

4.8. Патриотично възпитание и изграждане  на националното самочувствие. 

4.9. Приложни дейности  за изготвяне на подходяща украса за празниците. 

 

5. Дейности по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при условията на 

държавния образователен стандарт за приобщаващото образование – включено 

подробно в други програми. 

 

6. Ученическо самоуправление 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТИ 

Нива на 

участие 
Паралелка Клас Училище 

Национално 

ниво 

Наименован

ие 

Ученически 

съвет на 

паралелката 

Ученически 

съвет на класа* 

Ученически съвет на 

училището** 

Неприложимо 

в училището 

Право на 

участие 

Всички ученици на възраст до 18 г., които притежават: 

1. лидерски качества и креативност; 

2. организаторски умения, както и умения да мотивират и обединяват 

връстниците си за определени каузи; 

3. умения да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в 

противоречие с личното им мнение; 

4. готовност за поемане на отговорност 

Начин на 

избор 

Избират се по 

време на часа 

на класа чрез 

открито или 

тайно 

гласуване 

Включва 

председателите 

на 

ученическите 

съвети на всяка 

паралелка 

Включва по един 

представител на 

ученическите съвети на 

паралелките от 

съответния клас, избран 

от тях 

 

Председател 
Избира се от членовете на съвета по ред, определен в съответния 

правилник 

Численост 
Минимум 

трима ученици 

Не по-малко от 

трима ученици 

и не повече от 

броя на 

паралелките в 

класа, допълнен 

Брой, равен на броя на 

класовете в училището, 

допълнен до нечетно 

число 

неприложимо 
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до нечетно 

число 

Мандат Една учебна година без ограничение в броя на мандатите 

Честота на 

заседанията 

При 

необходимост 

се свиква от 

председателя 

на съвета 

При 

необходимост 

се свиква от 

председателя 

на съвета 

Най-малко веднъж в 

месеца се свиква от 

председателя на съвета 

неприложимо 

Функции 

•   Участва при изработване на 

годишния план за часа на класа 

за отделната паралелка в 

интерес на развитието на всеки 

ученик и на паралелките като 

общност; 

•   Организира провеждането на 

дейностите на паралелките; 

•   Координира дейностите с 

другите паралелки и класове в 

общоучилищните изяви; 

•   Организира и координира 

работата по проекти на 

паралелките, на класовете и на 

училището като общност; 

•   Участва при защитата на 

правата и интересите на 

учениците от паралелката/класа 

пред класните ръководители, 

училищното ръководство, 

педагогическия съвет и 

родителите 

*** 

•   Утвърждава формите 

и правилата на 

ученическо 

самоуправление в 

училището; 

•   Прави предложения 

пред директора и 

педагогическия съвет 

относно начините на 

упражняване на правата 

на учениците; 

•     Мотивира учениците 

да участват активно в 

процеса на вземане на 

решения, касаещи 

училищния живот и 

ученическата общност; 

•   Участва в 

изработването на 

правилника на 

училището; 

•   Посредничи в 

разрешаването на 

възникнали проблеми, 

свързани с 

организацията и 

протичането на учебния 

процес или на 

извънкласните 

дейности; 

•   Подпомага 

провеждането на 

дейностите на 

паралелките, класовете 

и общоучилищните 

изяви; 

•   Работи по проекти 

съвместно с другите 

ученици, учителите, 

училищното 

ръководство и 

родителите 

*** 

неприложимо 

Подпомага Класния Класните Директора на неприложимо 
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се от... ръководител на 

паралелката, 

който 

съобразява 

годишния план 

за часа на класа 

с желанията на 

учениците и 

осигурява част 

от времето в 

часа на класа за 

функциониране

то на 

ученическото 

самоуправлени

е 

ръководители в 

съответния 

клас, които 

координират 

плановете за 

часа на класа с 

желанията на 

учениците и 

осигуряват 

възможности за 

функциониране

то на 

ученическото 

самоуправлени

е 

училището, който: 

определя представител 

от педагогическия 

състав (педагогически 

съветник или психолог) 

и представител на 

училищното 

настоятелство, които да 

координират и 

подпомагат работата на 

ученическия съвет на 

училището; 

осигурява пространство 

за диалог и подпомага 

органите на 

ученическото 

самоуправление и 

представителство при 

включването им в 

политиките на 

училището; 

създава условия за 

включване на 

представителите на 

ученическия съвет на 

училището при 

разглеждане от 

педагогическия съвет на 

въпроси, свързани с 

поведението на 

учениците 

* Сформира се при желание от страна на учениците и по ред, определен в правилника за 

дейността на училището.     *** Резултатите от ученическото самоуправление и детското 

участие могат да се отразяват в писмени форми за удостоверяване на участието и оценка 

от страна на връстниците и подкрепящите възрастни. 

 

7. При заместване на отсъстващ учител от неправоспособен такъв – програма „Без 

свободен час“. 

    В ОУ „Св. св. Кирил и Методий” се прилага тематична програма по НП „Без свободен 

час в училище” се приема на заседание на педагогическия съвет, съдържа конкретни теми 

и се актуализира всяка учебна година. 

 

8. Интегрирано по учебни предмети 

 В процеса на придобиване на общообразователна подготовка по отделни учебни 

предмети - биология и здравно образование, история и цивилизация, география и 

икономика и другите.  

 Интегрирано  чрез ориентиране на обучението по общообразователните предмети към 

придобиване на ключовите компетентности. 

 Повишаване на качеството на образованието чрез използване на различни 

образователни иновации.  
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 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. 

 Създаване на условия за делова и хуманна атмосфера на откритост и гласност, на 

взаимно доверие при постигане на успехи и неуспехи, трудности и проблеми. 

 Развитие на допълнителни знания, умения и компетентности у учениците,  свързани с 

подкрепа за развитие на способностите им, извън тези, които са включени в 

задължителната училищна подготовка. 

 

 

V. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ 

1. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

Област на 

компетентност 

Знания, умения и отношения 

В резултат на обучението ученикът 

Междуличностни 

отношения 

умее да различава и описва свои и чужди чувства, да описва и дава 

примери за това, как чувствата влияят върху поведението; 

разбира и описва различия между хората по отношение на пол, 

възраст, раса, етническа принадлежност, професия; 

разбира промените във взаимоотношенията с другите хора, 

свързани с порастването; 

дава примери и описва поведения на сътрудничество; 

разбира как поведението на един човек може да помогне или да 

нарани другите 

Социална среда познава различни демократични форми на училищния живот и 

определя мястото си в тях 

Права на човека познава основните права на човека и права на детето, както и 

основни организации и институции в тяхна подкрепа; 

свързва правата с отговорностите, като се отнася с отговорност и 

толерантност при отстояването на правата си – сътрудничество и 

себеотстояване 

Демократично 

гражданство 

разбира своята идентичност като „гражданин на Република 

България“ и „гражданин на Европейския съюз“ през споделените 

граждански ценности и културни традиции 

Идентичности и 

различия в обществото 

разбира принципите за равнопоставеност на половете 

Власт, политика и 

демократични ценности 

разбира на базисно ниво необходимостта от държавни институции 

и дава примери за тяхната роля за развитието на децата 

Социална политика, 

справедливост и соли- 

дарност 

осмисля значението на солидарността и сътрудничеството за 

постигането на лично и общностно благополучие; 

изгражда чувство на увереност и умения за общуване 
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2. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Област на 

компетентност 

Знания, умения и отношения 

В резултат на обучението ученикът 

Психично здраве и 

личностно 

развитие 

умее да определя, формулира и заявява собствените желания; 

разбира, че човек може да постъпи по различен начин в една и съща 

ситуация; 

разпознава основни свои чувства и има елементарни умения за 

изразяването им и справяне с негативни емоции 

Физическо 

развитие и 

дееспособност 

описва различните части на човешкото тяло и назовава различните 

системи на тялото; 

назовава и обяснява промените, които настъпват в човешкото тяло в 

процеса на порастването; 

обяснява влиянието на собственото поведение върху физическото 

състояние и развитие; 

обяснява как физическите упражнения укрепват костите, мускулите и 

органите и поддържат тонуса на тялото; 

обяснява как енергията, която човек използва, се получава от храната, ако 

поетата енергия е повече от използваната, тялото натрупва излишното във 

вид на мазнини; 

дава примери как личното поведение в ежедневието влияее върху 

физическото развитие и благополучие; 

демонстрира и практикува основни упражнения, дейности и игри за 

развитие на опорно-двигателния апарат и преодоляване на 

обездвижването 

Превенция на 

употребата на 

психоактивни 

вещества 

описва различните видове психоактивни вещества (алкохол, цигари, 

лекарства, наркотици) и тяхното влияние върху здравето; 

обяснява влиянието на пасивното пушене 

Безопасност и 

първа помощ 

изброява и следва елементарни правила за безопасност преди, по време на 

и след злополука; 

различава рисково от нерисково поведение и не предприема поведения, 

водещи до опасност за него и за другите; 

обяснява и демонстрира умения за оказване на първа помощ при 

порязвания, одрасквания, ожулвания, изгаряния, ужилвания, навяхване, 

изкълчване 

Сексуално 

здраве и 

сексуално 

преносими 

инфекции 

описва човешкото тяло и анатомичните особености на половите системи 

на мъжа и жената; 

обяснява зачеването и раждането на деца; 

умее да се грижи за хигиената и здравословното състояние на своята 

полова система; 

различава, отказва и избягва поведения, свързани със сексуално насилие 

или злоупотреба 

Лична хигиена умее да поддържа обща хигиена на тялото, облеклото, работното място и 

дома; 

описва строежа и заболяванията на зъбите, венците и устната кухина; 

посочва влиянието на различните храни и начина на хранене върху тях; 

умее да поддържа здравето на зъбите, венците и устната кухина; 
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доказва необходимостта от съчетаване на физическо и умствено 

натоварване, сън и почивка; 

демонстрира елементарни умения за ефективно учене; 

посочва и показа умения за хигиена на очите при писане, четене, гледане 

на телевизия; 

демонстрира навици за правилно стоене на чина, носене на ученическа 

чанта; 

описва функционирането на слуховия анализатор и изброява 

изискванията за хигиената на ушите 

Хранене класифицира храните в различните хранителни групи; 

класифицира храните според техните основни хранителни съставки; 

обяснява значението на различните видове храни и техните съставки за 

здравето; 

съставя елементарно балансирано дневно меню; различава годните от 

негодните храни; 

посочва и следва елементарни правила за здравословно хранене (по 

отношение на приемане и усвояване на храната, значението на сутрешната 

закуска и т. н.); 

осъзнава и цени значението на здравословното хранене за своето развитие 

 

3. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 

Област на 

компетентност 

Знания, умения и отношения 

В резултат на обучението ученикът 

Вода, почва, 

въздух 

описва основните компоненти в състава на атмосферния въздух и 

етапите в кръговрата на водата, като коментира значението и важността 

на всеки компонент (атмосфера, вода, почва) според техните основни 

функции в природата и значението им за живите организми и за човека; 

аргументира нуждата от опазването на чистотата на въздуха, водите и 

почвата и приноса на всеки отделен човек; 

изброява примери за подходи за пестене на вода в семейството и в 

общността и ги прилага; 

коментира взаимната обвързаност на компонентите въздух, вода, почва, 

растения и животни; 

Енергия и 

климат 

изброява различни източници и начини за производство на енергия и 

обяснява как те влияят върху състоянието на атмосферата и околната 

среда; 

оценява значението на пестенето на енергия за опазване на природните 

ресурси и формулира правила за поведение в семейството, в класа, в 

училището; 

коментира дейности от човешкото поведение, които представляват 

заплаха за озоновия слой, и обяснява начините за предотвратяване на 

разрушаването му; 

описва действието на ултравиолетовите лъчи върху човешкото тяло и 

начините за предпазване 
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Биологично 

разнообразие 

коментира някой от основните начини за опазване на природата – 

различни видове резервати у нас и по света, разумно ползване на 

ресурсите, поддържане на чистотата в заобикалящата ни среда (вкл. в 

природни и урбанизирани територии); 

изразява своите чувства от срещата с природата, като използва 

различни художествени средства 

Потребление и 

отпадъци 

обяснява какво са отпадъци и как те са свързани с начина на живот на 

хората; 

описва и групира различните видове битови отпадъци според състава 

им – органични, пластмаса, хартия/картон, стъкло, метал, дърво, други 

(текстил, кожа, гуми); 

анализира влиянието на замърсяването на околната среда върху 

здравето на човека; 

изброява различни места, които хората замърсяват, обяснява как става 

това и формулира предложения за промяна; 

дава примери за опасни химични вещества и смеси, използвани в 

ежедневието, и посочва правилните начини за безопасна употреба, 

съхранение и изхвърляне; 

формулира правила за отговорно поведение, свързано с отпадъците, в 

паралелката, училището, семейството, на улицата, в градинките, в 

планината, на морето и др. 

Общество и 

околна среда 

изброява организации, занимаващи се с опазване на природата; 

илюстрира различни места, които хората замърсяват, обяснява как става 

това и формулира предложения за промяна; 

планира и участва в съвместни дейности за опазване на природата 

 

 

 

     Изготвил: …………………….. 

     Елена Добрева – директор 
 


		2022-09-26T09:56:36+0300
	Elena Kostadinova Dobreva




