
ДИРЕКТОР

ПЛАН
НА КОМИСИЯТА ПО ГРАЖДАНСКО 

ОБРАЗОВАНИЕ И ВЪЗПИТАНИЕ

За учебната 2022/2023 година

Приет на заседание на Педагогически съвет 
с Протокол № 16/ 14.09.2022 г. и утвърдени от Директора 

със Заповед № РД-03-632/ 14.09.2022 г. 
и съгласувани с Обществен съвет към училището 

с Протокол №3/ 13.09.2022 г.



ПЛАН
За гражданско образование и възпитание в ДФСГ „Интелект" Плевен 

2022/2023 учебна година

ЦЕЛ: Усвояване на система от основни компетенции, необходими за изграждане на личността и 
бъдещия отговорен гражданин.

Познавателни компетенции:

-за правилата на колективния живот:

-за промените в съвременния свят, изискващи адекватни реакции:

-за принципите и ценностите на демокрацията:

-за ролята на гражданското общество

Социални компетенции свързани с :

-Поемане на инициатива и отговорност:

-Способност за сътрудничество и работа в екип:

-Умения за справяне в конфликтни ситуации 

- Разработване и съвместна работа по проекти

-Формиране на нагласи и придобиване на умения, които подпомагат отделни личности и група 
хора при поемане на информиран и отговорен избор за своите действия и изява, насочени към 
поддържане на добро здраве. ............... -

ЗАДАЧИ :

1. Създаване на условия за развитие на индивидуалните способности на учениците и 
задоволяване на специфичните им потребности.

2. Хуманизиране на отношенията учители-ученици, промяна на отношенията от 
зависимости в отношения от партньорски тип.

3. Установяване на взаимодействия с различни институции и неправителствени 
организации за подкрепа и съвместна работа по различни проекти и направления, 
свързани с гражданското образование.

4. Взаимодействие с училищното настоятелство и родителите за осъществяване на 
инициативи и дейности, свързани с гражданското образование.



ГРАФИК

За изпълнение на дейностите по програмата

№ ДЕЙНОСТ/ИНИЦИАТИВА УЧАСТНИЦИ СРОК ОТГОВОРНИЦИ
1 Ученическо самоуправление : 

-Провеждане на избори за 
ученически съвет;
- Конструиране на работни 
комисии;
-Приемане на устав и правилник 
за работа на комисиите ; 
-Осъществяване на обучителна 
програма с членовете на УС -  3 
модула;
-Организиране на различни 
инициативни дейности от УС;
- Изработване и прилагане на 
система за взаимодействие с 
училищното ръководство, с 
учителите, с училищното 
настоятелство и други 
организации.

Ученици от
всички
класове,
пожелали да се
занимават с
обществена
дейност

Септември 
-  юни 2022- 
2023

Михаела
Карамфилова

2 Актуализиране на системата за 
мотивация на учениците на база 
предложения на УС

Членове на УС Септември 
-  октомври 
2022

Директора,
Михаела
Карамфилова

3 Използване на идеята :Къщичка за 
мнения: за подобряване на 
дисциплината в училище

Работна 
комисия към 
УС

Октомври 
2022- май 
2023

Галя
Димитрова,
Михаела
Карамфилова,
УС

4 Продължаване на традицията 
празникът на училището да бъде 
ден, в който всеки активно участва 
в дейност нв ползана училището

Членове на УС Май 2022 Ръководството

5 Организиране на срещи-дебати в 
гимназията

Членове на УС Май 2023 Ръководството, 
Севинч Алиева, 
Йоана 
Лазарова

6 Иницииране на членство в 
Националната асоциация на 
дебатьорите

Членове на УС Май 2023 Ръководството, 
Севинч Алиева, 
Йоана 
Лазарова

7 Организиране на училищни 
мероприятия, фокусирани върху 
намаляване и предотвратяване на 
рисковото поведение в контекста 
на здравословния начин на живот

Членове на УС Май 2023 Ръководството

8 Работа в час на класа-дискусии , 
срещи :Час с психолога:

По класове или 
по потоци

Периодично Класните
ръководители



9 Организиране на срещи с 
известни личности по повод 
бележити дати

Общи срещи Февруари
2023

Преподаватели 
по Гражданско 
образование

10 Организиране на посещения в 
Историческия музей

По класове Постоянен Класните
ръководители

11 Организиране на състезания от 
типа „Аз обичам България „ с 
участието на учители и ученици

Смесени
отбори

Май 2023 Севинч Алиева,
Йоана
Лазарова

12 Организиране на групи за 
взаимопомощ за работа с 
проблемни ученици

УС при
необходимост

Постоянен Ръководството

13 Организиране на благотворителни 
и екологични акции

УС и
доброволци

Постоянен Ръководството

14 Организиране на ден на 
ученическото управление в 
училище

УС 9 май Директора, 
Севинч Алиева, 
Йоана 
Лазарова

15 Група„Толерантност" за 
предаване на знания и усвояване 
на умения, които да подпомагат 
личността при поемане на 
съзнателен информиран избор

Ученици от 11 
и 12 клас

Септември-
юни

Директора,
Михаела
Карамфилова

16 Създаване на „Книга на идеите", 
която да съхрани важни и 
значими предложения и проекти 
зОа работа , сътворени от 
учениците

УС Септември
юни

Директора,
Михаела
Карамфилова

17 Проект Intellect Jobs -  Развитие на 
по-тясно сътрудничество с 
представители на бизнес средите 
в Плевен с цел адаптиране на 
знанията и уменията на учениците 
към практиката

УС Януари- 
юни 2023

Директора,
Михаела
Карамфилова

18 Заключителни срещи за 
представяне на резултатите от 
обучението по гражданско 
образование през учебната 2020- 
2021 г.

УС Юни 2023 Директора,
Михаела
Карамфилова



Дейности, акцентирани върху интеркултурното образование:

1. Включване в Националната програма „Ученически олимпиади и състезания:
Срок: Септември 2022 
Отг.: МО на Икономистите

2. Стимулиране на учениците за активно участие в училищния живот
и в организационното развитие на училището чрез участието им в различни форми на 
ученическо самоуправление.

Срок: Постоянен
Отг: Класните ръководители

3. Реализиране на разнообразни дейности, насочени към изграждане на компетентности 
в областта на гражданското, глобалното и интеркултурното образование.

Срок: Постоянен
Отг: Класните ръководители



Комисия, изготвила плана:

1. Михаела Карамфилова

2. Любомир Макавеев

3. Дарина Цанкова

4. Людмила Дончева


