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П    Л   А  Н       

ЗА ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ И 

ВЪЗПИТАНИЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022   - 2023 ГОДИНА 

 

През предстоящата учебна година гражданското образование и възпитание в ОУ „Патриарх 
Евтимий“  с. Новачене ще се осъществява като система от дейности в няколко насоки: 

- формиране на познания и личностни умения за активно взаимодействие на учениците 
със социалната  среда. 

- изграждане култура на поведение и социални взаимоотношения. 
- уважение към гражданските права и отговорности. 
 

Целите през учебната годинаще бъдат реализирани  чрез: 
- учебното съдържание на общообразователните предмети. 
- в часа на класа. 

- в извън класни форми на работа 
- чрез спортна дейност. 
 

Акцентирането  ще  бъде  върху 
- здравното образование. 
- превенцията на зависимостите. 

- етническата толерантност.  
- умение за решаване на конфликти. 
- образование и възпитание за околната среда и опазването й. 
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- превенция и противодействие на насилие и агресия. 
- дейности при природни бедствия и аварии, катастрофи и пожар. 

- физическа култура и спорт. 
- безопасност на движението. 
- интернет и общество. 

- професионално ориентиране. 
 

I. За реализиране плана на комисията    ще бъдат  изпълнени  следните  дейности  и  
мероприятия 

1. Съблюдаване спазването на Правилника за дейността  на училището, за осигуряване 
на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището. 

2. Продължаване на традицията за дежурство на учениците в училище. 
3. При провеждане часа на класа по тематичен план с участието на учениците, постигане 

голяма част от горепосочените цели, като за целта   ще спомага и участието на 
медицински специалист, съдействието на ЦОП гр. Никопол, родители. 

4. За възпитаване на национално самочувствие и общочовешки ценности, както и 
продължаване на националните традиции да се честват всички национални празници 
на училището със спазване на задължителните символи на българското училище – 
Национално знаме и Българския химн. За възпитание на националното самочувствие  
да се работи в групите по интереси, като за целта да  се планират посещения на 
природни и исторически забележителности за месец май – юни.  

5. За стимулиране творческата активност на учениците и развитие на техните интереси и 
възможности да  се  осигури участие в общински конкурси, олимпиади на областно 
ниво. 

6. За разширяване на образователния хоризонт, както и за подпомагане на изостаналите 
ученици да се  провеждат консултации, допълнителна работас учениците  както и 
участие в проекти. 

7. За развитие на физическата дееспособност на учениците да се изготви спортно- 
състезателен календар. Да  се проведат срещи със състезателен характер в 
общинския център. 

 
Разбира се,  много от поставените задачи ще  зависят от  епидемиологичната обстановка в 
която ще работят ученици и учители. 
 

II. Дейности и мероприятия 
Възпитание, дисциплинираност и гражданско поведение чрез: 

1. Цялостната учебна, извънкласна и извънучилищна дейност .                                                                                                      
2. Строго да се следи спазване на Правилника за дейността на училището. 
      Спазване на Правилника за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение 
и труд в училището. 
3. Часа на класа дасе провежда съгласно тематичен план с участие на учениците. 

 
III. Възпитание на национално самочувствие и общочовешки ценности и добродетели, 

продължаване на националните традиции. 

 
1. Отбелязване  на  националният  и празника на училището. 
2. Спазване  задължителните символи на българското училище- Национално знаме и 

Държавен химн. 
3. Да продължи поддържането на традицията за сътрудничество с основните социални 

фактори: семейство, културни институти, сдружения, други институции и организации имащи 
отношение  към възпитанието на младите хора. 

                                                                
 

VI. Здравно образование и екологично възпитание на учениците. 
 



1. В плановете в часа на класа да  бъдат включвани теми, свързани със здравното и 
екологичното обучение и възпитание. 
2. Към проекта по интереси учениците от съответната група да  се  проведат екскурзии. 

 
V. Възпитаване на учениците в християнски добродетели и традиции. 

 
1.  Да бъдат изнесени  беседи в часа на класа и в часовете по история. 
2. Да се представят   презентации, свързани с християнските обичаи, обредност и традиции. 

 
VI. За развитие на физическата дееспособност на учениците. 

 
1. Да се  изготви спортно- състезателен календар. 
 

VII. За стимулиране на творческата активност на учениците и развитие на техните 
интереси и възможности. 

 
1. Учениците да  участват в общински и регионални конкурси и състезания. 
2.  Да се проведат вътрешноучилищни олимпиади по:  
- история и цивилизации 
- география и икономика 
- химия и опазване на околната среда 
- биология и здравно образование 
3. През  годината да  се  провеждат     консултации и допълнителна работа с напреднали и 

изоставащи ученици. 
 

 СРОК – постоянен-съгласно график  
 учебно време 

 
 

 Отг. –класни  ръководители и учители 
 
 
 
 
 
 

ИЗГОТВИЛ:………………… 
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА…………………. 

Мариета Басарова 
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