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Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно 

образование 

За учебната 2022/2023 година 

 

I. Въведение 

 

Настоящата Училищна програма за гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование е разработена съгласно  Наредба №13/21.09.2016 г. на 

Министъра на образованието и науката и е съобразена е със специфичните цели, задачи и 

дейности на НМУ „Любомир Пипков“. 

Формирането на гражданско съзнание и граждански добродетели е свързано със 

знания за устройството на демократичното общество, за правата и задълженията на 

гражданина, с умения и готовност за отговорно гражданско поведение.   

Развитието на умения за създаване или поддържане на здравословен стил и условия на 

живот е в пряка връзка с формирането на поведения, утвърждаващи здравето. 

Екологичната култура, екологично съзнание и екологично поведение имат отношение 

към целенасочената защита, подобряване, управление и разумно използване на 

природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие. 

Усвояване на знания за различни измерения на културните идентичности и за основни 

характеристики на интеркултурните отношения води до изграждане на позитивно 

отношение към разнообразието във всички области на човешкия живот, както и умения и 

нагласи за пълноценни и конструктивни взаимодействия в мултикултурна среда. 

 

 

II. Цели на програмата  

1. Формиране на автономна и активна личностна позиция у учениците 

на НМУ „Любомир Пипков“ 
 

 Да познават институциите, структурата и процедурите на демократичното 

общество, икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 



 Да зачитат значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 

идентичности, признават правото и ценността на различието, приемат 

равнопоставеността на всички в общото социално пространство; 

 Да  осъзнават и ценят своята културна идентичност; 

 Да взаимодействат с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин; 

 Да носят отговорност за поведението си и да оценяват влиянието на постъпките си 

за своя живот и този на другите хора; 

 Да подбират адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето 

и поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните; 

 Да познават и спазват нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване 

на природата и създаване на устойчива околна среда; 

 Да правят връзки между отделни сфери на обществения живот и да разбира 

причините за социалните неравенства, екологичните и глобалните предизвикателства. 

 

2. Функциониране на НМУ „Любомир Пипков“ като автономна, 

активна и саморазвиваща се общност 

 

 Да  възпитава в демократични ценности; 

 Да насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност 

и критичност у всички участници в образователната система; 

 Да утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, 

свободна от различните форми на агресия и дискриминация; 

 Да изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за 

избори, свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната 

толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

 

III. Институционални политики за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование 

 

1. Ритуализация на училищния живот 

 

 откриване  и закриване  на учебната година; 

 официално раздаване на удостоверението за завършен първи клас, 

удостоверението за завършен начален етап на основната степен, свидетелството за 

основно образование; 

 награждаване на отличили се ученици и учители; 

 честването на национални  празници, на официалните празници, на дните на 

национални герои и будители, на празника на патрона на училището; 

 Честване Деня на народните будители; 

 Честване на трети март – Освобождението на България; 

 Тържествено честване на двадесет и четвърти май – Ден на славянската писменост 

и култура 

 Тържествено отбелязване на международния ден на музиката – 1 октомври 

 

2. Подкрепа на инициативността и участието на децата и учениците чрез 

подходящи за възрастта им включващи демократични практики 



 

 Участие в Ученически съвет като  форми на ученическо самоуправление; 

 Организиране на доброволчески дейности в и извън училище 

- Провеждане на благотворителни акции за събиране на дрехи и парични средства 

за деца в неравностойно социално положение 

- Организиране и участие в благотворителни концерти в помощ на болни и 

пострадали в инциденти. 

 Съдействие за подпомагане на благородни инициативи – напр. акция за събиране 

на пластмасови капачки.  

  Благотворителна акция за събиране на учебни помагала за деца в нужда   

 Интернет страница на училището - информация за участие на учениците в 

различни изяви - конкурси, състезания, олимпиади, изложби и др.  

 Организиране на училищни празници, кампании  и събития съобразно календара 

на световните, международните, европейските, националните, общинските, 

местните, професионалните и културните дати и празници;  

3.  Подкрепящи здравето 
        

 17. 05. - Национален Ден на спорта – да се отбележи в часовете по ФВС по 

преценка на преподавателите 

 31. 05. - Световен Ден без тютюнопушене 

 

4. Подкрепящи  толерантността 
   

 16. 11.  Международен Ден на толерантността – беседа в БЧК, изработване на 

табла в часовете по изобразително изкуство. 

 25.02. Световен ден за борба с тормоза в училище – мероприятия свързани с деня 

на розовата фланелка 

 

5. Подкрепящи  социалната чувствителност  

        

 18. 11. - Световен Ден в памет на жертвите на катастрофи 

 

6. Подкрепящи правата на човека 
        

 02. 04. - Международен ден на Детската книга; 

 24. 10. - Международен Ден на ООН 

 01. 06. - Международен Ден на детето 

 

7. Подкрепящи  опазването на околната среда: 

        

 22. 04. - Световен ден на Земята (водата) 

 Разделно събиране на отпадъци 

 

8. Защита при здравни и природни бедствия, аварии, катастрофи, въоръжени 

конфликти и други кризисни ситуации. 

 



Организиране на беседи и обучения - Оказване на първа помощ на пострадал. 

Психосоциална подкрепа. Превенция на СПИН. Превенция на зависимости и сексуално-

рисково поведение. 

 

9. Проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно 

процеса и съдържанието на училищното образование и предложения  по 

училищния живот 
 

10. Подкрепа на мултикултурната среда в училището 

 

В НМУ „Любомир Пипков“ се обучават ученици от различни етноси и 

националности.  На ниво училище и клас се организират дейности, свързани с успешното 

интегриране на ученици от различни националности и етнически групи. 

 

 11. Осигуряване на занимания по интереси 

 

 Провеждане на анкета сред учениците с цел проучване интересите към 

дейности, които не са част от учебната програма на училището 

 Обобщаване на резултатите от анкетата и формиране на групи за 

извънкласни дейности, съобразно възрастовата група и изразените желания на 

учениците 

 

Настоящата процедура е  приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 

12814.09.2022г. и е утвърдена със заповед на директора № III – 278/14.09.2022г.,  подлежи 

на актуализиране и допълване и следва да се спазва от всички педагогически специалисти, 

работещи в НМУ „Любомир Пипков“.  

 


