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Гражданското образование има за цел да насърчи хармоничното съвместно 

съществуване и взаимноизгодното развитие на индивидите и общностите, в които те 

живеят.  То подпомага учениците да станат активни, информирани и отговорни граждани, 

които са готови и способни да поемат отговорност за себе си и за своите общности на 

национално, европейско и международно ниво.  

Гражданското образование и възпитание в СУ „Димитър Маринов“ се осъществява 

от педагогически съветник, класни ръководители и учители, като се подпомага от 

обществените органи и организации. Насочено е към формиране на знания и личностни 

умения на учениците за активно взаимодействие със социалната среда, изграждане 

култура на поведение и уважение към гражданските права и отговорности. Реализира се 

чрез учебното съдържание на общообразователните учебни предмети, в часа на класа, в 

извънучилищните форми на работа и в сътрудничество с обществените институции. 

Гражданското образование и възпитание в СУ „Димитър Маринов“ се реализира в 

следните области: 

Област 1: ефективно и конструктивно взаимодействие с други хора, включително 

личностно развитие (самочувствие, лична отговорност и съпричастност); комуникация и 

слушане; сътрудничество с други хора. 

 Област 2: критично мислене, включително разсъждение и анализ, медийна 

грамотност, познания и открития, както и използване на източниците. 

 Област 3: действия по социално отговорен начин, включително спазване на 

принципа на справедливостта и правата на човека; уважение към другите хора, към други 

култури и други религии; развиване на чувство за принадлежност и разбиране на 

проблемите, свързани с околната среда и устойчивостта. 

 Област 4: спазване на демократичните принципи.  

Акцентът е поставен върху: 

•  превенция на зависимостите (наркомании, алкохол, тютюнопушене); 

•  сексуално образование; 

•  умения за решаване на конфликти и водене на спорове; 

•  икономическа култура; 

•  професионално ориентиране и подготовка за кариерно развитие; 

•  образование и възпитание за околната среда и опазването й; 

•  физическа култура и спорт; 

•  превенция и противодействие срещу настъплението на секти и нови религиозни 

движения; 

•  противодействие срещу проявите н а насилие и агресивност; 

•  безопасност на движението; 

•  действия при природни бедствия, аварии, катастрофи и пожар; 



 

Цел на Училищна политика за подкрепа на гражданското образование:  

1. Да се подпомага развитието и утвърждаването на младия човек  като пълноценен 

гражданин, осъзнаващ своите права и отговорности и успешното му интегриране в 

социалната структура чрез усвояване на знания, умения и компетентности за участие в 

обществения живот. 

2. Да се подготвят учениците за тяхната бъдеща роля като информирани и отговорни 

граждани, чрез училищен живот и учебен процес, основани върху духа на равенство, 

гъвкавост  и  отговорност. 

     Специфични  цели: 

1.Придобиване на нагласи, знания и умения, необходими за учене през целия живот, за 

труд и проява на високо гражданско съзнание. 

2. Максимално развитие потенциала  на всеки ученик и възможност за самореализация,    

чрез зачитане правата и не накърняване правото на другите да осъществяват плановете 

си. 

3. Формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и компетентности 

за пълноценна реализация в съвременното демократично общество. 

Основни  задачи : 

1. Създаване на благоприятна обстановка, която да осигури на учениците да осъзнаят и 

осмислят аспектите на гражданското образование. 

2. Изграждане на гражданска култура чрез овладяване на граждански знания и 

формиране на навици и добродетели и позитивна ценностна система. 

3. Възпитаване в дух на демократично гражданство и патриотизъм, национално 

самочувствие и гордост. 

4. Формиране на уважение към труда на хората, съхраняване и естетизиране на учебната 

среда. 

5. Противодействие на агресията и прояви  на тормоз в училище и извън него. 

Очаквани резултати : 

1. Изградено отношение към семейните празници и традиции; 

2. Изградено позитивно отношение към старите български обичаи; 

3. Повишена ролята на приятелството и толерантността в живота на човека; 

4. Изградена връзка на трудовата дейност на хората с особеностите на природната  среда и 

разбиране влиянието на  човешката дейност; 

5. Усвоени грижи за опазване на околната среда; 

6. Усвоено познаване  и  разбиране  на правата  и  отговорностите  в  училище; 

7. Изградено уважение и съпричастност към традициите на училището; 



 

Дейности  

 

1. Възпитаване и отговорност и гражданско поведение; 

2. Възпитаване на национално самочувствие и продължаване на националните 

традиции при честване на всички национални, официални и училищни празници;  

3. Здравно образование и екологично възпитание;    

4. Възпитаване на учениците в християнски добродетели и традиции; 

5. Развитие на физическата активност и спорт; 

6. Професионално ориентиране, кариерно развитие  и икономическа култура; 

7. Стимулиране на творческата активност на учениците и развитие на техните 

интереси и възможности.  

 

Планирана дейност отговорник Срок за изпълнение 

Изготвяне планове за часа на класа класните ръководители септември 

Запознаване с училищния правилник класните ръководители септември 

Тържествено отбелязване на патронния 

празник и 50 годишния юбилей на 

училището 

педагогическите 

специалисти 

учебната 2020-2021 г.  

Спазване на правилника за осигуряване 

на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд в училище 

педагогическите 

специалисти 

постоянен 

Участие на специалисти от РУ на МВР – 

Лом, психолози от ЦОП – Лом и ДПС – 

Лом за превенция на агресивното 

поведение и тормоз в училище сред 

учениците 

педагогическите 

специалисти и класните 

ръководители  

постоянен 

Беседи и практически занятия с 

представители на КАТ – Лом на тема 

„Ученикът като участник в движението 

по пътищата“ 

класните ръководители 

 

постоянен 

 

Избор на председател на ученическия 

съвет 

 педагогически съветник октомври, 2020 г. 

 

Продължаване дейността на 

ученическия съвет при разглеждане на 

проблеми, свързани с учебно-

възпитателния процес, социалното 

педагогически съветник постоянен 



поведение и личностно развитие на 

учениците 

Честване на национални и училищни 

празници 

педагогическите 

специалисти 

по план 

Спазване на задължителните и ритуали 

и използване на символите на 

българското училище – национално 

знаме, държавен химн, училищно знаме 

училищно ръководство 

 

постоянен 

 

Създаване на система от сътрудничество 

с основните социални фактори - 

семейства, културни институции, имащи 

отношение към възпитанието на младите 

хора, включително и по иновациите 

педагогическите 

специалисти 

 

постоянен 

 

Екскурзии до държавни институции, 

висши учебни заведения и музеи 

педагогически 

специалисти 

април, юни 2020 г. 

 

Разглеждане на здравни теми в часа на 

класа, включително „Световен ден за 

борба със СПИН (7-12 клас)“ и  

„Всичко което трябва да зная за Корона 

вирус 1-12 клас“ като разяснителни 

кампании 

медицинско лице и 

класни ръководители 

по план 

Залесяване и почистване на училищния 

двор и спортните площадки в училище 

класните ръководители 

 

април, 2021 г. 

 

Отбелязване на християнски празници, 

исторически дати и устойчиво развитие 

на планетата Земя на училищно и 

общинско ниво  

преподаватели по 

история и цивилизации, 

география и икономика и 

философски цикъл 

постоянен 

Участие в програмата „Без свободен 

час“ при отсъствието на учители и 

провеждането на учебни часове от 

учители неспециалисти 

Директор 

ЗДУД 

 

постоянен 

Запознаване с трудовата дейност на хора 

от различни професии в реална среда-

посещения във фирми, банки, 

институции 

Весеслава Велкова, Катя 

Параскевова и класните 

ръководители 

 

постоянен 

 

Да се подпомагат дейностите за учители по ФВС по план 



физическа култура на учениците и 

спортно-състезателния календар за 

провеждане на спортни празници и 

състезания 

Изготвяне и представяне на училищни 

изложби-постери, табла, фотографии, 

презентации 1-12 клас за 1-ви ноември-

Ден на народните будители, за „Ден на 

толерантността“, за Отбелязване „Ден на 

розовата фланелка“ 

педагогически съветник 

педагогически 

специалисти, ученически 

съвет 

 

по план 

 

Участие в обявени общински и 

национални конкурси и изложби, 

тържества и рецитали, състезания 

педагогически 

специалисти 

 

постоянен 

 

 


