
 

 

 

 

 

 

 

Утвърждавам: 

 / Весела Палдъмова-Ковачева/ 

 

Училищна политика за гражданско образование 
 

 

 

I. Основни цели и задачи: 

1. Изграждане на автономна и активна личност, която разбира и отстоява 

общочовешките ценности, ценностите на демокрацията и човешките права, участва в 

гражданския, политическия и социалния живот по отговорен, съзидателен и ефективен 

за себе си и за обществото начин. 

2. Познаване на институциите, структурата и процедурите на демократичното 

общество, икономическите и политическите реалности  на глабализиращия се свят. 

3. Възпитаване на активна гражданска позиция и обществено приемливи 

модели на поведение, свързани с обосновано и критично изразяване на гражданска 

позиция и взимане на самостоятелни решения относно своето развитие. 

4. Стимулиране на предприемаческо мислене и инициативност. 

5. Изграждане и поддържане на демократична училищна и организационна 

култура, насърчаваща спазването на обществените правила, процедури, традиции и 

колективни ценности. 

6. Зачитане индивидуалните потребности и възможности на всеки ученик, с цел 

максимално развитие на неговия потенциал. 

7. Развитие и обогатяване на добрите практики в училище в областта на 

гражданското образование и възпитание. 

8. Възпитание на учениците в дух на уважение към националните и 

училищните символи и ритуали. 

 

II. Основни принципи за изграждане на училищна политика за 

гражданско образование 

 

1. Дейностите по гражданско образование се разработват въз основа на Наредба 

№ 13 от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование на МОН. 

 2.Училищната политика за гражданско образование се реализира на равнище 

училище, клас и паралелка, като се осъществяват дейности по възпитаване в 

демократични ценности, насърчаване на инициативността, отговорността, 

солидарността, социалната чувствителност и критичност у учениците. 
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III. Индикатори за ефективност гражданското образование в 

училищната институция: 

 Ясно дефинирани цели 

  Отношения в училищната общност (учители, ученици, родители), 

основани на демократичните ценности. 

 Инициативи, свързани с актуални обществени събития и процеси. 

 Професионално развитие на педагогическите специалисти. 

 Инициативи, свързани с изграждането на национално самочувствие и 

патриотизъм. 

 Индивидуален подход в обучението по учебните предмети от 

обществения цикъл. 

 Извънкласни и извънучилищни дейности от областта на гражданското 

образование и предприемачеството, развиващи важни социални умения за живот. 

 Ясна и конкретна философия на образованието, в пряка връзка с 

училищната мисия, стратегия и визия на 134.СУ. 

 Организация на обучението. 

 Рационално разпределение на учебното и неучебното време. 

 Ученически права и участие в управлението на 134. СУ чрез формите на 

ученическо самоуправление. 

 Доброволчески и благотворителни инициативи. 

 

IV. Училищни форми за реализиране на политиката за гражданско 

образование: 

1. Предметна комисия по обществени науки, гражданско образование и 

възпитание 

2. Училищен парламент 

3. Лятна международна академия за дигитални компетентности 

4. Клуб „Дебати“ 

5. Клуб „Предприемачество и бизнес“ 

6. Училищно радио „МЕДИУМ“ 

7. Училищна медия „МЕДИУМ“ 

 

V. Училищна нормативна уредба, свързана с реализирането на 

политиката за гражданско образование: 

1. Стратегия за развитие на училището 

2. Годишен комплексен план на училището 

3. План за гражданско образование и възпитание на учениците от 134.СУ. 

4. План за работа на Ученическия парламент 

5. Програма за работа на Ученическия парламент и дейности за развитие на 

ученическото самоуправление 

6. Училищна програма „Твоят час“. 

 

VI. Дейности: 
1. дейности за подкрепа на инициативността и участието на учениците чрез 

подходящи за възрастта им включващи демократични практики:  

 организиране на доброволчески и благотворителни  дейности в и извън 

училище; 

 организиране на дарителски акции в подкрепа на инициативите; 

 разработване на ученически проекти по гражданско образование и свят и 

личност; 

 участие в олимпиадата по гражданско образование; 

 организиране и поддържане на ученическо радио, училищна телевизия, 

ученически клуб по фотография и др. 



 

2. В заниманията по интереси , клуб по определена програма и др. 

 участие в клуб по предприемачество към фондация ОРТ в Световната  

седмицата по предприемачество; 

 участие в инициативата Мениджър за един ден за позиции в държавни 

институции, Столична община , водещи фирми и др.  

 повишаване на финансовата грамотност на учениците чрез 

участие чрез различни инициативи в Световната седмица на парите –  лекция с водещи 

консултанти от  финансови институции или бизнес-консултанти; 

 разработване на проекти по социално предприемачество към Джуниър 

Ачивмънт България; 

 сътрудничество с ВУЗ чрез съвместна работа по проекти, участие в 

дискусии, пленери и др. – НБУ, СУ „ Св. Св. Климент Охридски” 

 3.Дейности за възпитание в гражданско образование, чрез: 

 цялостна учебна и извънкласна дейност; 

 спазване на Правилника за дейността на 134.СУ; 

 спазване на вътрешно-нормативната уредба на 134.СУ; 

 провеждане на часа на класа съгласно изготвен тематичен план с участието на 

учениците, педагогическия съветник,  

 изграждане на ученически съвет; участие на негов представител в заседания на 

Педагогическия съвет при разглеждане на теми, свързани с учебно- 

възпитателния процес и личностното развитие на учениците; 

 взаимодействие от страна на психолог/пед. съветник между всички страни, 

включени в учебно- възпитателния процес; 

 работа с родители за ефективно партньорство в УВП. 

 

 

4. Дейности за възпитаване и изграждане на национално самочувствие и 

общочовешки ценности и добродетели и продължаване на националните 

традиции, възпитаване на учениците в патриотизъм чрез: 

 честване на всички национални и училищни празници; 

 спазване задължителните символи на българското училище- национално знаме, 

държавен химн, училищно знаме; 

 поддържане традицията на сътрудничество с основните соц. фактори- 

семейство, културни институции, сдружения, фондации. Производствени 

предприятия, други институции и организации, имащи отношение към 

възпитанието 

 организиране на дарителски инициативи  

 провеждане на беседи в ЧК, свързани с нац. исторически събития и нац. 

празници 

 посещение на музеи,  научни и културни институции; 

 разработване на проекти и презентации, свързани с националната история, 

обредност и традиции; 

 разглеждане на теми, свързани с военното обучение и защитата на родината с 

участието на външни лектори. 

5. Дейности, осъществявани в часа на класа – разглеждане и обсъждане на теми, 

свързани с гражданското образование (съобразени с възрастта на учениците): 

 Модерни и влияещи върху поведението и начина на живот течения и 

идеологии; 

 Сектите и тяхното влияние върху подрастващите млади хора. 

 Разпознаване на манипулативни техники на вербуване. 

 Устойчиво развитие – модел за оцеляване на света. 

 Отношение учители –ученици. 

 Гражданско общество и гражданско поведение. Гражданска позиция. 



 

 Права и отговорности. Връзка и зависимост между правото и 

задължението. 

 Умения за решаване на конфликти. 

 Поведение в обществото. Стилове на комуникация. 

 Работа в екип. Умения за адаптация в различна среда. 

 Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствие. 

 

6. Дейности по превенция: 

 Превенция „Трафик на хора“- 8 клас 

 Кибер сигурност – 6 клас   

 Опазване на сигурна и желана училищна среда 5-12 клас 

 Поведение в обществото- 8-12 клас 

 Мултикултурно общуване - толерантност, солидарност, социална 

емпатия- 8-12 клас 

 Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха 

 Превенция и противодействие на корупцията 

 Изграждане на  позитивен организационен климат в училището. 

 Посещение на дом за деца лишени от родителска грижа- 

благотворителност, доброволчество на ученици от гимназиален етап. 

 

VII. Очаквани резултати: 

 развитие на мотивация и действия за мултикултурно сътрудничество; 

  разбиране на различните ценности и нагласи на хората от различните 

етнически общности-българската и еврейската; 

 разбиране на значимостта на правата на човека от миналото до днес; 

 развитие на умението за общуване, преговаряне, сътрудничество; 

 оценяване важността на устойчивото противопоставяне на езика на 

омразата; 

 разбиране и оценяване на действията и решенията на всяка страна за 

подобряване на диалога за мирен  живот  и запазване на планетата за 

бъдещите поколения; 

 развитие на умения за дебат,анализ, обобщение и приложение в 

конкретна ситуация; 

 

VIII. Дейности за реализация: 

 Работа с прогнози и провеждане на дискусии по провежданите 

политики за решаване на проблемите. 

 Провеждане на  дискусия  Членството на България в ЕС –възможности 

и отговорности. 

 Разработване на  есе / проект/ на тема Праведници и грешници, 

Неизвестните лица на спасението, Уроците на историята –възможности 

и отговорности, Холокоста – урок и наказание за човечеството.. 

 Решаване на географски  казуси, свързани с устойчивото развитие на 

стопанството и използването на природните ресурси. 

 Провеждане на ролеви игри . 

IX. Принадлежност и идентификация c училището: 

 Изявен училищен дух 

 Единство във визията и целите на училището 

 Формулиране на ясни цели и високи очаквания, които се припознават от 

всички учители и ученици 

 Ясно формулирани мисия и визия за училището; 

 Активно участие в училищния живот; 

 Създаване и развиване на училищни традиции 



 

 Ритуализация на училищния живот  

– Ученически униформи – ежедневни и официални 

– училищен химн 

– училищни церемонии и ритуали; 

 Съхраняване на авторитета и името на  училището 

 

 

Документът е приет на заседание на ПС на 28.11.2016 г. 

 


