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УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА 

за подкрепа на здравното образование на учениците през 
учебната 2020/ 2021 година 

 

 

I. Цели: 
 

1. Развитие на знания, умения и предпазване от заразата Covid 19. 
2. Подрастващите да изграждат активна позиция за опазване на здравето и 

предпазване от психотропни вещества. 
3. Психично и личностно развитие и създаване на предпоставки за повишаване на 

здравната култура. 
4. Постигане на физическо, психическо и социално благополучие на отделната 

личност чрез различни форми на здравно образование. 

 

 
II. Дейности по изпълнение на програмата 

 
1. Провеждане на беседа на тема „Умеем ли да се предпазваме от заразата Covid 19?” 

 
Срок: Септември 2020 г.  

Отг.: Класните ръководители 
 

2. Анкета на темата от беседата „Умеем ли да се предпазваме от заразата Covid 19?” 
 

Срок: Октомври 2020 г. 



Отг: Екипът 
 

3. Изработване на табла свързани с правилата и мерките при Covid 19. 
 

Срок: Октомври 2020 г. 
Отг: Класните ръководители 

4. Отбелязване на световния ден на чистите ръце 
 

Срок: 15 Октомври 2020 г. 
Отг.: Екипът 

 
5. Изработване на табло за дневния режим на учениците – за хранителен режим и 

здравословно хранене 
 

Срок: Ноември 2020 г. 
Отг.: Класните ръководители 

 
6. Провеждане на анкета сред учениците, проучваща пристрастяването към 

наркотици и тютюнопушене и степен на запознатост с наркотичните вещества. 

Срок: Декември 2020 г. 
Отг: Класните ръководители 

 
7. Беседа на тема „Психично здраве и личностно развитие“ – прогимназиален и 

гимназиален курс. 

Срок: Януари 2020 г. 
Отг.: Класните ръководители 

 
8. Беседа за създаване на хигиенни навици и здравна култура. 

Срок: Февруари 2020 г. 
Отг.: Медицинското лице 

 
9. Изработване на постер, свързан с темата за тютюнопушенето и борбата със 

СПИН. 

Срок: Март 2020 г. 
Отг.: Класните ръководители 

 
10. Провеждане на беседа на тема „Гръбначни изкривявания“ с начален етап и беседа 

на тема „Полово предавани инфекции“ с гимназиален етап. 

Срок: Април - Май 2020 г. 
Отг.: Класните ръководители и медицинското лице 

 
11. Участия в мероприятия, посветени на движението и спорта. 

Срок: Май 2020 г. 
Отг: Екипът 

 


