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I. Необходимост от ГО 

 

1.Учениците от началния етап са преди всичко навлизащи в света деца, 

които въвеждаме в света на ценностите и на морала, които учим да спорят, 

да отстояват своето и да зачитат правата на другите. 

 

2. Едно от най-важните неща за младия човек от прогимназиалния етап е 

неговата личност във взаимодействие с другите. Именно в тази възраст той 

е в период на ускорено себеопознаване, себеразбиране опитва да се 

идентифицира с връстниците си, но и търси модели за подражание в света 

на възрастите. 

 

3. Учениците се нуждаят от признаване на универсалността им 

неделимостта на техните права като:правото на изслушване и 

споделяне;правото на зачитане на тяхното достойнство т.е. изключване на 

етикирането, нараняването и пренебрежителността,в отношенията с тях. 

 

II. Основна цел 

 

Основната цел ще бъде реализирана с нетрадиционни подходи и 

приложение на иновационни идеи в партньорство с други обществени и 

частни организации.Промяната в характера на взаимодействие, 

предизвикани от иновациите ще бъде насочена към следните основни 

направления. 

-От церемониалност към полезност; 

-От аматьорство към професионализъм; 

-От общи към конкретни резултати; 

-От прости към сложни връзки; 

-От еднопосочни към двупосочни отношения; 

 

III. Подцели 

1. Осигуряване на условия за физическо,умствено,нравствено и социално 

развитие на подрастващите 

2. Изграждане на образовани личности с възможности за реализация 

3. Мотивиране на учениците чрез свързване на обучението с техните 

интереси и намерения за бъдеща реализация 

4. Изграждане на практически нагласи за активна гражданска позиция и 

умения за достойно поведение. 

5. Изграждане на ясно съзнание за национална идентичност и за духовно 

единство с европейските народи. 

6. Придобиване на знания за жизнено важните  сфери  на семейните 

отношения, училището, малката общност и държавата. 

 

 

 

 

 



 

 

IV. Задачи: 

 

1 .Формиране на работен екип за разработване на стратегията. 

2. Започване на диалог с обществените и частни партньори. 

3. Презентация на плана. 

4. Да учим ученика: 

- да умее да гради у себе си собствено отношение към събитията и към 

света; 

-да осъзнава и осмисля собствените си права и отговорности в училище и 

извън него; 

-да работи с убеждението,че върши нещо полезно за себе си, училището и 

обществото; 

 

V. Критерии за оценка степента на постигане на целите на 

програмата: 

 

-Развитие на гражданското образование и гражданската общност в 

училище; 

-Социална справедливост; 

-Екологическо здраве; 

-Взаимно свързани разумни компромиси в бъдещето; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VI. ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ: 

 Ритуализация на училищния живот- 

1. Разучаване химна на Р България 

2. На училището 

3. На  Европа 

 Вътрешноучилищна демокрация  

1. Ученическо самоуправление, 

2. Училищен парламент 

 Училищни издания 

1. Да продължи традицията с издаването на училищния вестник. 

 Чествания и училищни дейности във всички аспекти 

1. Национален празник 

2.Великден 

3. Коледа 

 Изяви в областта на изкуствата 

1. Да се организират изложби с ученическо творчество: 

-Ззлатна есен; 

-Коледа; 

-Изложба с мартеници; 

-Изложба с украсени великденски яйца; 

-Здравей ваканция; 

-С очите си видях бедата; 

 Участия на учениците в разнообразни    извънкласни  изяви и 

форми 

1. Организиране на екопоходи 2 пъти. 

2. Провеждане на вечери и състезания по всички предметни области. 

3. Участие в общоучилищни ,общински и областни олимпиади. 

 

 Мерки за прибиране и задържане на учениците- 

1.Да се вземат мерки за свеждане до минимум на безпричинните 

отсъствия от учебните часове-стриктно да се отразяват 

отсъствията от всички учители, а класните ръководители да 

уточняват причините за отсъствията. 

2.Включване на децата от различните етнокултурни групи и 

провеждане на мероприятия свързани с традициите и обичаите. 

3.Ежедневно информиране на родителите за отсъствията и 

закъсненията на децата. 

4.Провеждане на съвместна среща с кметовете на селата Боил , 

Долец,Орешене,Звенимир и Зарица. 

 Мерки за ред и дисциплина в училище: 

1.Дежурният учител  с помощта на дежурните ученици да  не 

допуска пушенето на ученици на териториите ,принадлежащи към 

училището. 

 Дейности в здравни и екологични аспекти-литературен конкурс на 

тема”Чиста околна среда и нашето здраве” 

 

 

 

 



м. Септември 

 
 

1. Откриване на учебната 2020/2021г. и приемане на първокласниците в 

училище. 

 

Срок: м. 15.IХ. 2020г. 

   Отг:Ш.Шаин 

 

    2. В плановете на класния ръководител да се набележат теми за 

      формиране на здравни и хигиенни навици 

 

Срок:16.IХ.20г.  

Отг.: Кл. р-ли 

 

    3. Отбелязване на Деня на Независимостта на България. 

 

 

Срок:21.IX.2020г. 

                                                                                                              Отг:Н.Даил 

  3.1 Европейски ден на езиците 

 

                                                                                                                              

Срок:25.IX.2020г. 

                                                                                                              

Отг:учителите по чужд език                   

 

   4. Организиране и провеждане на часовете по БД по указание. 

Срок: м.IХ-V в ЧК  

Отг.: Кл. р-ли 

  5. Провеждане на часовете по  гражданска защита в часа на класа . 

Срок: през годината   

Отг.: Кл. р-ли 

  6. С учениците I-ХII кл. Учителите да провеждат ежедневно в края на 

последния час "минутка"- напомняне за безопасността на движението и 

задълженията на учениците за тяхното безопасно поведение. 

Срок: ежедневно 

 Отг. Всички учители 

 

 7. Учителите да проведат беседа -разговор за поведението на 

учениците като участници в пътното движение. 

Срок: през месеците IХ,ХI,II,V; 

Отг.: Всички учители 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. В началото на учебната година да се проведат инструктажи, както 

следва: 

а) встъпителен инструктаж с целия персонал и всички ученици. 

Отг.: Директорът и кл.р-ли 

б) физкултура и технологии с всички ученици. 

Отг.:Е.Расим,Й.Талиб 

9. Всички учители по всеки учебен предмет да изработят материали за 

обогатяване на МТБ. 

Срок:м.IХ-V  

Отг.: Учителите 

10. Провеждане  на съвместна среща с кметовете  на селата Боил, Долец, 

Орешене, Звенимир и Зарица, родители на учениците, класни ръководители  

и представител  от Социални грижи. 

                                                                                                    Срок:м.IХ-VI 

Отг. Класните ръководители 

11. Осигуряване на  облекло, обувки на социално слабите   и децата от 

ромски произход.                                                                                         

Срок: IХ-VI 

 Отг. Класните ръководители 

 

12. Търсене на пътища за интегриране на  децата от ромски произход. 

Срок:през годината  

Отг.Класните ръководители 

 

м. Октомври 
 

     1.Тържествено отбелязване на Международния ден на учителите. 

 

Срок: 05.Х 2020г. 

                                                                                            Отг. Кл. р-л на V  клас 

 

     2. Изложба на тема “Багрите на есента”. 

Срок:30.X.2020г. 

Отг:К.Кемал 

 

     3. Провеждане на срещи по футбол ,баскетбол,волейбол между класовете                                                                          

Срок:м.Х-ХII.2020г 

   Отг: учителите по ФВС 

 

      

     4. Проучване на желанията  на учителите  за участие  в квалификационни    

форми. 

 

Срок: м.Х. 2020г. 

Отг. Директорът 

     5. Тържествено отбелязване Деня на народните будители. 

Срок:м.30.Х. 2020г. 

Отг. Н.Даил 

 



 

 

 

 

 

м. Ноември 
 

 

 

 

1. Естетизация на училищната сграда и училищния двор: 

-Да се проведе конкурс на тема:Моят втори дом-чист ,озеленен и обогатен; 

Срок:11.ХI .2020г. 

Отг. Кл. Ръководители 

 

  2. Изграждане на вътрешно-квалификационна система основаваща се на  

принципа полезност и професионализъм. 

Срок:30.ХI.2020г. 

Отг.Председателят на МО на кл.р-ли 

 

 

 3. Посещение на театрални постановки. 

Срок: Х-V 2020г. 

Отг. Кл. Ръководители 

.  

 

 

 

 4. Разучаване на химна на  училището, на Р България, на ЕС . 

Срок:м. X- ХI.2020г. 

 Отг.: Учителите по музика 

 

 

5. Организиране на беседи: 

-Ангажиране на вниманието с деструктивно влияние на религиозни секти, 

зависимост от наркотиците, алкохола и тютюнопушенето. 

Срок: XI-ХII.2020г. 

 

 

     Отг.: Кл. Ръководители 

 

9. Да се честват  всички  национални и училищни празници. 

Срок: постоянен  

                                                                                              Отг.: Всички учители 

10. Използване на информационните технологии в обучението по различни 

учебни предмети при диагностика и оценяване.   

Срок:постоянен  

Отг. Учителите 

 

 



м. Декември 
 

  1. Венерическите заболявания. 

Срок: 14.XII.20г. 

 Отг.Мед.лице- Г.Али 

 

 

4. Коледна изложба на сурвакници,краваи и торти. 

Срок: 16.XII.20г. 

Отг. К.Кемал и кл. р-ли 

 

5. Тържествена програма по случай коледните празници пред 

обществеността 

Срок: 17.XII.20г. 

 Отг. учителите по БЕЛ и кл. р-ли 

6. Съвместно с училищното настоятелство организиране на: 

-благотворителни акции; 

Срок: 18.ХII .2020г. 

                                                                                              Отг.: Всички учители 

 

 

м. Януари 
 

1.Празник на цифрите. 

                                                                                                      Срок:м. 27.I.21г. 

                                                                                                           Отг. Ш.Шаин 

 

 

 

 

1.Наркотиците и наркотичните вещества- да помислим преди да посегнем 

към тях. 

 

Срок: м. I 2021г.  

Отг. Медицинското лице на училището-Г.Али 

 

2. Да се организира колективно гледане на видео филми свързани със 

сексуалното възпитание 

-Къде съм бил преди да се родя- I -IV клас /анимационен филм/ 

-Безопасен секс VII-XII клас 

Срок: 29І.2021г. 

Отг. Кл. р-ли 

 

 

 

 

 

 

 

 



м. Февруари 
 

       1.Изложба – конкурс “Трифон Зарезан” 

Срок: м.12.II. 2021г.  

Отг. К.Кемал 

 

      2.Отбелязване на годишнината от гибелта на В.Левски. 

Срок: 18.II. 2021г.  

Отг. Н.Даил 

 

      3. Отбелязване  на Деня на Майчиния език 

Срок:19.II.21г. 

 

Отг:С.Расим 

 

 

    4. Запознаване на учениците с материали свързани  с вредата от алкохола 

и тютюнопушенето. 

Срок:  23 II. 2021г.  

Отг. Кл. р-ли 

 

   5.Състезание за най -добър четец- II клас. 

Срок: 24. II .2021г.  

Отг.Н.Хасан  

 

 

  6. Викторина на тема:”Да запазим децата на пътя”. 

Срок:25. II 2021г.  

Отг. Началните у-ли 

  7.Провеждане на ученически конкурс :”Интернет и правата на човека” 

Срок: м. 26.II 2021г.  

Отг.учителите по ИТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

м. Март 

 
 

 

1. Общоучилищна изложба на мартеници. 

 

Срок: м. 01. III. 2021г.  

Отг. Кл. р-ли 

     2. Честване на годишнина от Освобождението на България от османско     

владичество. 

Срок: м.02.III. 2020г.  

Отг. Н.Даил 

 

 

   3. Тържества  посветени на 8 март. 

Срок: 08. III. 2020г.  

Отг. кл.ръковидители 

 

  4. Поздравления за учителките по случай Международния ден на жената. 

Срок: м.08 III. 2021г.  

Отг.VII кл. С.Хюсеин 

 

  5. Вечер на народното творчество в 4 клас. 

Срок: м. III. 2021г.  

Отг. кл.р-л на 4.клас    

 

 

 

  6. Празник на буквите в I клас. 

 

Срок: м. III. 2021г.  

Отг. Ш.Шаин 

 

7. Провеждане на седмица на природоматематическите дисциплини 

 

 

Срок: м. III. 2021г.  

Отг.Й.Талиб,Н.Кязим,Н.Хабил,Ш.Билял; 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

м. Април 
 

1. Честване на седмицата на гората. 

Срок: м. IV. 2021г.  

Отг. Н. Расим 

 

     2. Акция за почистване на училищния двор. 

Срок: м. IV. 2021г. 

Отг. Кл. р-ли 

 

 

 

 

  3. Да се организират изложби в коридорите на училището с творби на 

изявени ученици. 

Срок: постоянен 

 Отг.: Кл. р-ли 

  4. Да продължи  традицията за дежурствата на ученици. 

Срок: постоянен 

 Отг.: Кл. р-ли 

 

 

 5. Дебати: 

-Посещение и обсъждане на филм с научна цел. 

Срок: през годината  

Отг. Кл .ръководители 

 

 

6. Литературен конкурс на тема “Опазване на околната среда /есе, стих., 

разказ/ 

Срок: м. IV. 2021г. 

Отг. У-те по БЕЛ 

7. Най-красиво великденско яйце. 

Срок: м. IV. 2021г. 

Отг.: К.Кемал и  кл. ръководители 

8. Провеждане вечер на езиците. 

Срок: м.IV. 2021г. 

Отг.: Учителите по АЕ 

9. Викторина с участието на ученици от V-VIIк/с на тема : Млад огнеборец” 

Срок: м. IV. 2021г. 

Отг. Кл. ръководители 

 

10. Конкурс на есе и рисунки на тема”С очите си видях бедата” 

Срок: м.IV. 2021г. 

Отг.: К.Кемал и кл. ръководители 



 

11. Конкурс по народно приложно изкуство”Лазарка-мома гиздава” 

Срок: м.IV. 2021г. 

Отг.: К.Кемал и кл. ръководители 

12. Отбелязване на “Деня на Земята” 

Срок: м.IV. 2021г. 

Отг. Н. Расим 

14. Отбелязване на годишнина  от Априлското въстание. 

Срок: м.20 ІV. 2021г. 

Отг.: Н.Даил 

 

 

м. Май 
 

1.Беседи по паралелки за  живота и делото на славянските първоучители. 

 

Срок: м.V. 2021г. 

Отг.: Кл .ръководители 

 

2. Общоучилищно тържество по случай 24 май. 

Срок: м.V. 2021г. 

Отг.: Ю. Мехмед  

 

3. Тържествено изпращане на випуск 2021 

Срок: м.V. 2021г. 

Отг.Н.Хабил 

 

 

4. Отбелязване на Ботеви дни 

   -общоучилищен карнавал                                                  

Срок: м.V. 2021г. 

Отг.: Кл .ръководители 

 

    -Викторина за Ботев 

Срок: м.V. 2021г. 

Отг.: Н.Даил 

      -Стихове за Ботев                                                                            

                                                                                                    Срок: м.V. 2021г. 

 

                                                              

                                                                                        Отг.: Учителите по БЕЛ 

 

 

5.Спортен полуден “Спорт против дрогата”. 

                                                                                                     Срок: м.V. 2021г. 

 

                                                                            Отг.: Учителите по физкултура                                                                                                                 

 

 

6. Защита от бедствия , аварии и катастрофи. 



 

Срок: м.V. 2021г. 

Отг.: Кл. ръководители 

 

 

 

8. Издаване на поредния брой на училищният вестник “Паисиевски глас”.  

Срок: м.V. 2021г. 

Отг.: Всички учители 

 

м. Юни 
 

1.Честване на патронния празник на училището. 

Срок: м.VI. 2021г. 

Отг.:  Всички учители 

2. Отбелязване на Световния ден на околната среда. 

Срок: м.VI. 2021г. 

Отг.: Нуридин Кязим 

 

 

3. Подготвяне и изнасяне на програма пред обществеността по случай 

патронният празник. 

Срок: 01VI. 2021г. 

Отг.: учителите по БЕЛ и кл. р-ли 

4. Общоучилищен конкурс изложба “Здравей ваканция” 

Срок: м.VI. 2021г. 

Отг.: К.Кемал  

-Да се организират екскурзии с учениците от началния, средния и горния 

етап. 

Срок: м.VI 2021г. 

Отг.: Директорът и кл. р-ли 

5. Ден на река Дунав /комисия в състав: учители  по  биология и ЗО и 

география и икономика-  да разработят план/ 

 Срок:м.06.2021г. 

Отг.: Нуридин  Расим и Д.Салиев 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VII. ТЕМИ ЗА ЧАСА НА КЛАСА. 

I клас 

1.Превенция на насилието,справяне  с гнева и агресията. 

2. Безопасност и движение по пътищата. 

3. Мирно решаване н конфликти. 

4. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха. 

 

II клас 

1. Правила  за качване в обществено превозно средство 

2. Безопасно слизане 

3. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие 

 

  

III клас 

1. Знам къде са пътните превозни средства 

2. Моят робот спазва сигналите на светофара 

3 Безопасни места за управление на велосипед 

4. Превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха 

киберзащитa. 

5. Патриотично възпитание и изграждане на националното самочувствиe. 

 

IV клас 

1. Кръстовище. 

2. Светофари,знаци и пешеходни пътеки 

3. Регулировчик 

4. Права,задължения и отговорности 

5.Нашето селище 

6.Потребителска култура 

 

V клас 

1. Предпазване от употреба и злоупотреба с психоактивни вещества.   

2. Здравословен начин на живот. 

3. Психическо здраве и личностно развитие. 

4. Патронен празник на училището. 

5.Безопасно движение по пътищата с велосипед 

6.Моят велосипед 

 

 

VI клас 

     1.Ден на народните будители. 

     2.Разглеждане  успеха и дисциплината  през годината. 

3.Знам  как трябва   да се държа в обществения транспорт. 

4.Култура на поведение ,когато се придвижвам с транспорт. 

5.Кои са професиите,свързани с тези дейности?Какво образование 

изискват? 

 

 

 

 



VII клас 

1. Физиологични норми за хранене на ученика. 

2. Граждански противогаз и респиратор. 

3. Беседа за Васил Левски. 

4. Вредата от алкохола , никотина и дрогата. 

5.Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствиe . 

 

IХ клас 

 

1.Първи учебен ден. Организационна работа. Запознаване с училищния 

правилник. Избор на ученически съвет. 

2. Любов и семейство. 

3. Проблеми на класа 

4. Превозни средства. Скорост на движение на МПС 

(автомобил, мотоциклет, мотопед, велосипед). 

5. Правила и култура на поведение на пътя. Действия на 

водача, според средствата за регулиране на движението. 

6. Смелостта да бъдеш честен, почтен и благороден. 

 

 

X клас 

1.Ден на народните будители. 

2.Административни наказания за нарушителите. 

3.Поведение на контролните органи при констатиране на нарушения от 

водачите на пътя. 

4.Национален празник-3-ти март. 

5.Категории МПС и  свидетелства за тяхното управление. 

6.Умението  да разбираш  и уважаваш. 

7.Проблеми на класа 

 

 

XI клас 

1Демократично общество. 

2.Социална справедливост.  

3.Права на човека. 

4.Междуличностни отношения. 

5.Власт,политика и демократични ценности 

6. Пътнотранспортни  произшествия. 

 

 

ХII клас 

1.Организационни въпроси. 

2.Запознаване с УП. 

3. Междуличностни отношения. 

4. Патриотично възпитание и изграждане на национално самочувствие 

5.Пътнотранспортни произшествия. 

 

 

 

                               Изготвил: Председател на ГО -  Нехире Даил 
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