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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ ”ОТЕЦ ПАИСИЙ” – ВАРНА 

гр. Варна, ул. “Козница” № 1, тел. 052 74 16 42, www.op-paisii.com ; e-mail: paisii_varna@abv.bg  

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА ЗА ПОДКРЕПА И 

ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, 

ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ В 

ОУ „Отец Паисий" - гр. Варна 

2017/2018 година 
 Училищната политика е разработена на осн. чл. 15 от Наредба № 13/ 21.09.2016г. за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, приета на ПС – 

протокол № 24/ 04.09.2017г. и утвърдена със заповед № РД 07 – 738/ 14.09.2017г. на 

директора на училището. 

Училищната политика е разработена от екип в състав: 

1. Искра Неделчева - ЗДУД 

2. Росица Спасова  - пед. съветник 

3. Стоянка Цонева – председател на МО на класните ръководители 

4. Дария Иванова – председател на Художествения съвет 
 

I. СЪЩНОСТ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО 

И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
 

1. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование са 

взаимносвързани и формират интердисциплинарен комплекс, насочен към придобиване на 

социални, граждански и интеркултурни компетентности и на компетентности, свързани със 

здравето и поддържането на устойчива околна среда.  

2.  Гражданското образование е насочено към формиране на гражданско съзнание и 

граждански добродетели и е свързано със знания за устройството на демократичното 

общество, за правата и задълженията на гражданина и с умения и готовност за отговорно 

гражданско поведение.  

3. Здравното образование е насочено към развитие на умения за създаване или 

поддържане на здравословен стил и условия на живот и за доброволното адаптиране към 

поведение, благоприятстващо здравето.  

4.  Екологичното образование e насочено към формиране на екологична култура, 

екологично съзнание и екологично поведение в тяхната взаимна връзка с оглед познаване 

на екологичните закони, защита, подобряване, управление и разумно използване на 

природните ресурси, както и опазване на природната среда и на екологичното равновесие.  

5. Интеркултурното образование е насочено към усвояване на знания за различни 

измерения на културните идентичности и за основни характеристики на интеркултурните 

отношения, формиращо позитивно отношение към разнообразието във всички области на 

човешкия живот, както и умения и нагласи за конструктивни взаимодействия в 

мултикултурна среда. 

II. ЦЕЛИ НА ГРАЖДАНСКОТО, ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И 

ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Изгражданe 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; 

 познава институциите, структурата и процедурите на демократичното общество, 

икономическите и политическите реалности на глобализиращия се свят; 
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  зачита значимостта на всяка човешка личност в многообразието от нейните 

идентичности, признава правото и ценността на различието, приема равнопоставеността на 

всички в общото социално пространство; 

  осъзнава и цени своята културна идентичност; 

  взаимодейства с членовете на семейството си, общността и другите хора по 

конструктивен и уважителен начин;  

 изразява обосновано и критично гражданската си позиция;  

 взема самостоятелни решения относно своето развитие, проявява инициативност и 

способност да си поставя цели, да планира и да обосновава действията си;  

 носи отговорност за поведението си и оценява влиянието на постъпките си за своя живот 

и този на другите хора;  

 подбира адекватна информация, продукти и услуги за подобряване на здравето и 

поддържа здравословен начин на живот за себе си и за околните;  

 познава и спазва нормите за екологична култура и поведение с оглед опазване на 

природата и създаване на устойчива околна среда;  

  познава механизмите на публичните институции и гражданското общество за прилагане 

на споделена отговорност за опазване на околната среда и проявява готовност за участие в 

тях;  

 умее да прави връзки между отделни сфери на обществения живот и да разбира 

причините за социалните неравенства, екологичните и глобалните предизвикателства;  

2. Функциониране на ОУ „Отец Паисий“ – Варна  като автономна, активна и 

саморазвиваща се общност, която:  

 възпитава в демократичните ценности;  

 насърчава инициативност, отговорност, солидарност, социална чувствителност и 

критичност у всички участници в образователната система; 

 утвърждава устойчива, включваща, демократична и здравословна среда, свободна от 

различните форми на агресия и дискриминация;  

 изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, 

свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната толерантност, 

взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

 създава позитивна образователна среда за диалог между представителите на различните 

културни общности в зависимост от тяхната възраст и компетентности, включително и чрез 

формите на ученическото участие и самоуправление. 

III. НАЧИНИ И ФОРМИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ГРАЖДАНСКОТО, 

ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО 

ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование се осъществяват 

чрез учебната, извънкласната и извънучилищните дейности. 

2. В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование се осъществяват в процеса на придобиването на всички видове училищна 

подготовка.  

3. В училищното образование гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование се осъществяват и: 

 в часа на класа, включително и чрез ученическото самоуправление;  

  в заниманията по интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден;  

  в рамките на дейностите по обща подкрепа за личностно развитие по реда и при 

условията на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование. 
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4. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа 

освен чрез обучение за придобиване на компетентностите, посочени в рамковите изисквания, се 

осъществяват чрез занимания, дейности и проекти по тематични области, свързани с: 

 патриотичното възпитание и изграждането на националното самочувствие;  

 толерантността и интеркултурния диалог; 

 финансовата и правната грамотност, в т.ч. избор на първо работно място;  

 безопасността и движението по пътищата;  

 защитата на населението при бедствия и аварии и оказване на първа помощ;  

 превенция на насилието, справяне с гнева и агресията и мирно решаване на конфликти; 

 превенция на тероризма и поведение при терористична заплаха; 

 превенция и противодействие на корупцията.  

4.1. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в часа на класа се 

осъществяват и чрез дейности за последователно развитие на класа като общност и за 

ученическо самоуправление на ниво паралелка, клас и училище.  

4.2. Разпределението на тематичните области по т. 4  в часа на класа по класове и като 

минимален задължителен брой часове е посочено в приложение № 5 на Наредба № 13/ 

21.09.2016г. 

4.3. Обучението по отделни тематични области може да се осъществява от гост-лектори от 

съответните компетентни институции, от неправителствени организации или от общественици 

в присъствието на класния ръководител. 

5. Гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование в заниманията по 

интереси в рамките на целодневна организация на учебния ден се осъществяват от учителите в 

групите за целодневна организация на учебния ден чрез дейности и проекти, свързани с 

интердисциплинарния комплекс. Времето за дейности по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование може да се разпределя за групата равномерно през цялата учебна 

година или модулно в даден период от учебната година. 

 

Разпределение на тематичните направления в часа на класа: 

№ 

ПО 

РЕД 

ТЕМАТИЧНО НАПРАВЛЕНИЕ РАЗПРЕДЕЛЕНИЕНА ЧАСОВЕТЕ 

ПО КЛАСОВЕ 

I II III IV V VI VII 

1. Патриотично възпитание и изграждане на 

националното самочувствие 

4 4 4 4 4 4 4 

2. Толерантност и интеркултурен диалог 1 1 1 1 2 2 2 

3. Безопасност на движение по пътищата 16 8 8 6 6 6 6 

4. Защитата на населението при бедствия и 

аварии и катастрофи;оказване на първа 

помощ 

4 4 4 4 5 5 5 

5. Превенция на насилието,справяне с гнева и с 

агресията;мирно решаване на конфликти 

1 1 1 1 2 2 2 

6. Превенция на тероризма и поведение при 

терористична заплаха; киберзащита 

1 1 1 1 2 2 2 

7. Кариерно ориентиране    1   1 

8. Превенция и противодействие на корупцията     1 1 1 

ОБЩО 27 19 19 18 22 22 23 
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IV. ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Области на компетентност 

- Междуличностни отношения 

- Социална среда 

- Права на човека 

- Демократично гражданство 

- Идентичности и различия в обществото 

- Власт, полиртика и демократични ценности 

- Социална политика, справедливост и солидарност 

- Глобализация, плурализъм и толерантност 

2. Дейности 

- Отбелязване на Независимостта на България 

- „Седмица на българските възрожденци", Денят на народните будители, Патронен 

празник, изложба 

- Варна – морска столица 

- Националния празник на България 

- Официални и битови празници. Извеждане на интересите и изявите на учениците 

- Отбелязване Денят на Европа 

- Клуб „Детска академия за всякакви умения“ по проект „Твоят час“ 

2.1. Символи на училището 

 -  Знаме на Р България 

 - Училищно знаме 

 - Определяне на знаменна група 

 - Училищен химн 

 - Училищен видеоклип – фолклорна китка, заснета с ученици, р-л: К. Христова 

2.2. Ритуали 

 - Откриване на учебната година 

 -  Патронен празник 

 - Ден на славянската писменост и култура 

2.3. Почетни отличия – грамоти 

 - за изявени ученици в работа по проекти 

 - за изявени ученици в училищни състезания 

 - за изявени ученици в областта на спорта 

2.4. Ученическо самоуправление – дейности на Ученически съвет, ден на ученическо 

самоуправление, кът за мнения и предложения на учениците за ИКД 

2.5. Дарителски кампании и доброволчество – „Да изчистим .... за 1 ден“, дарителска 

кампания „Играчка си търси дете“ 

2.6. Училищни проекти 

 - „По стъпките на Паисии“ – препис на „История славянобългарска“ 

 - „Нашите будители“ – патрон на класа 

 - „Златното ключе за книгата“ – книга на класа 

 - „Фолклорна палитра“ – изучаване на българския фолклор 

 - „Знаете ли български език?“ – тематични състезания по БЕЛ 
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V. ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Области на компетентност 

- Психично здраве и личностно развитие 

- Физическо развитие и дееспособност 

- Превенция на употребата на психоактивни вещества 

- Безопасност и първа помощ 

- Сексуално здраве и сексуално преносими инфекции 

- Лична хигиена 

- Хранене 

-  

2. Дейности 

- Спортни празници „Спортът е здраве", Състезания по колоездене, футболни 

турнири 

- Ден на мобилността, Ден без автомобили 

- Дейност и мероприятия по схема „Училищен плод“ и „Училищно мляко“ 

- Клуб „Разходка из човешкото тяло“ в ЦДО 

- Клуб „Детска академия за всякакви умения“ по проект „Твоят час“ 

- Клуб „Сървайвър“ – ГЗ и първа помощ 

- Сексуално здраве и лична хигиена – външен лектор; отбелязване световния ден за 

борба с ХИВ/ СПИН 

- Изложби БДП, тематични занятия с инспектор Стойков от РПУ 

- Дейности по превенция на употребата на наркотични вещества и тютюнопушене 

 

VI. ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Области на компетентност 

- Вода, почва, въздух 

- Енергия и климат 

- Биологично разнообразие 

- Потребление и отпадъци 

- Общество и околна среда 

 

2. Дейности 

- Еко календар 

- Ден на Земята, Зелена седмица, „ Да изчистим училището за 1 ден" 

- ЕКО клуб по проект „Твоят час“ 

- Клуб „Детска академия за всякакви умения“ по проект „Твоят час“ 

- Учебни екскурзии 

VII. ИНТЕРКУЛТУРНО ОБРАЗОВАНИЕ 
1. Области на компетентност 

- Културни идентичности 

- Културна осъзнатост 

- Културни различия, толерантност и конструктивни взаимодействия 

- Интеркултурно образование и права на човека 

 

2. Дейности 

- Религия и обичаи 

- Празничен календар на етносите 
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VIII. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ 
 
№ МЕРОПРИЯТИЕ ОТГОВОРНИЦИ 

СЕПТЕМВРИ 
1. Откриване на учебната година - 15. 09. 2017 г. Дария Иванова, Иванка 

Славова, МО БЕЛ, МО КОО 

ОНГО, МО ФВС 

2. 

 

Отбелязване на Независимостта на България - 19. 09. 

2017 г. с беседи по класове. 

МО кл. р-ли 

кл. ръководители 

3.  Училищен проект „По стъпките на Паисий“ – обзор, 

цели, задачи, разпределяне на отговорностите 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл. ръководители 

4. Училищен проект „Будители“ – патрон на класа -  

обзор, цели, задачи, разпределяне на отговорностите 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл. ръководители 

5. Училище проект „Знаете ли български?“ – състезание 

по БЕЛ – запознаване с дейността 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

6. Училищен проект “Фолклорна палитра“ – обзор, цели, 

задачи, разпределяне на отговорностите 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл.ръководители 

7. Кът за мнения и предложения на учениците за 

извънкласна дейност 

Художествен съвет 

кл. ръководители 

8. Изработване на екокалендар кл. ръководители 

9. Училищен проект “Златното ключе за книгата“ – обзор, 

цели, задачи, разпределяне на отговорностите 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл. ръководители 

ОКТОМВРИ 

10. Седмица на българските възрожденци - специален урок 

за часа на класа. Избор на възрожденец - патрон за всеки 

клас. Оформяне на възрожденски кът по класните стаи. 

Провеждане на беседи и презентации по класове 

всички класове – 

кл.ръководители 

11. Въвеждане презентация по проект :"Паисий",“Нашите 

будители“,“Златното ключе за книгата“,“Знаете ли 

български език“,“Фолклорна палитра“ 

всички класове –                    кл. 

ръководители 

12. «Изяж плод за супер сила” – тематични уроци, свързани 

със схема училищен плод – изложба рисунки, съчинения 

МО кл. р-ли 

ПГ и НЕ – кл. ръководители 

13. Човешкото тяло, видове органи и техните функции – 

клуб «Човешкото тяло» 

Учители НЕ- ЦДО 

14. Дейности в памет на загиналите в ПТП "С очите си 

видях бедата" 

 кл. ръководители 

15. Изложба на рисунки "Нашето славно минало" Художествен съвет   

Росица Спасова 

16. Училище проект „Знаете ли български?“ – състезание по 

правопис „От А до Я“ 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

17. Училищен проект „По стъпките на Паисий“ - препис на 

,,История Славянобългарска“  

–  графично оформление, препис 

–  конкурс краснопис 

– участие в „Моята България“ 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл. ръководители 
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18. Училищен проект „Будители“ – патрон на класа  

– определяне на работни екипи по класове, 

разпределение на задачите 

– табло за народните будители  

– „Будителите“ – презентация 

– „Отец Паисий“ – презентация 

– кът на будителя 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл.ръководители 

19. Варна - морска столица на България "Морето, морето..." 

- ЧКР - открит урок 

- украса на съответните класни стаи 

-изложба рисунки „Обичам те ,моренце“ 

ІІІ клас                              класен 

ръководител 

 

20. Спортен празник в чест на патроните на класовете МО ФВС, Художествен съвет, 

кл. ръководители 

21. Седмица на мобилността и Ден без автомобили. кл. ръководители 

22. Състезание по правопис „От А до Я“ II- IV клас К. Христова и МО 

БЕЛ 

23. Патронен празник - 31 октомври 2017 г. Художествен съвет  

кл. ръководители 

НОЕМВРИ 

24. Ден на Християнското семейство - беседи във всички 

класове 

МО кл. р-ли 

кл. ръководители 

25. Изложба рисунки "Аз играя на улицата" І и ІІ класове –                      кл. 

ръководители 

26. Работа по проекта  „Златното ключе за книгата“ кл. ръководители 

27. Състезание диктовки –„Бързо,точно,вярно“ II-VII клас К. Христова и   МО 

БЕЛ 

28. Училище проект „Знаете ли български?“ – състезание  

диктовки „За пиша – бързо, точно, вярно“ 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

29. Апликация върху плат – плодове и зеленчуци – табло, 

клуб „Игла и конец“ 

Учители ЦДО 

30. Училищен проект „По стъпките на Паисий“  

– препис на ,,История Славянобългарска“ 

– изложба 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл. ръководители 

31. Състезания БДП и ГЗ – клуб „Сървайвър“ МО кл. р-ли 

32. Превенция на агресията МО КР, пед. съветник, 

кл. ръководители 

33. Национален конкурс „Морето,морето,морето…” за 

литература-поезия и проза, и за компютърна рисунка 

кл.р-ли ПГЕ 

ДЕКЕМВРИ 

34. Беседи "Религии и обичаи" - Християнски Коледни 

празници. Празничен календар на етносите. 

Изложба: "Аз творя" 

всички класове 

 Н.Николаева, Д.Иванова 

35. Изложба на сурвакници и Коледна трапеза Г. Иванова , В.Милачкова 

36. Фолклорна броеница И.Славова, К.Христова 
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37. Коледни празници и обичаи - отбелязване на коледните 

празници по класове 

кл. ръководители 

38. Празнично Коледно шоу ПГ и НЕ - В.Минева,             кл. 

ръководители  

39. Състезание по краснопис „Букви крилати“ II-VII клас МО БЕЛ 

40. Препис на "История славянобългарска" Художествен съвет , 

кл. ръководители 

ЯНУАРИ 
 

41. Беседа - "Моите ваканционни преживявания" НЕ - класни ръководители 

42. Работа по проекта „Златното ключе за 

книгата“,“Фолклорна броеница“ 

Художествен съвет , МО БЕЛ, 

кл. ръководители 

43. Изложба на рисунки "Любими герои" Р. Спасова,                                 кл. 

ръководители 

44. Състезание по правоговор и четивна техника.“Маратон 

на четенето“ 

МО БЕЛ 

45. Последователи на Паисий- презентация посветена на 

255г. от написването на „История славянобългарска“ 

Художествен съвет , 

кл. ръководители 

ФЕВРУАРИ 

46. Рецитал "Живеем в земята на Левски" 

Състезание по словесно-изпълнителско изкуство 

Кичка Христова,  МО БЕЛ 

47. Работа по училищните проекти и патриотичното 

възпитание на учениците. 

кл. ръководители и       учители 

НЕ-ЦДО 

48. Съставяне на примерно меню включващо растителни и 

животински храни – клуб „Човешкото тяло“ 

учители НЕ-ЦДО 

49. Изложба на рисунки „Под дъгата на детството“ Р. Спасова,                             кл. 

ръководители 

МАРТ 

50. "Мартенички бели и червени" - конкурс за най-добре 

изработена мартеница и направа на табло с отличените 

И.Славова ,                             кл. 

ръководители 

51. Презентация посветена на Освобождението на 

България „За свободата на България“ 

V и VІІ класове –                   кл. 

ръководители 

52. Изложба от рисунки "Нашето славно минало" Росица Спасова 

53. Празник на мама, подарък за мама – клуб „Игла и 

конец“ 

ПГ и НЕ - кл. ръководители,  

учители НЕ- ЦДО 

54. Посрещане на Първа пролет и весела пролетна  украса 

на класните стаи 

  кл. ръководители 

55. Национални конкурси: „Водата- извор на 

живот“-„Чиста вода- чиста планета“ 

Р.Спасова,Ст.Цонева,  

МО ПНЕ и ОНГО 

56.  Състезание съчинение тема по избор IV-VII  МО БЕЛ 

57. Национален ученически конкурс „Българските 

архитектурни паметници и възрожденски къщи в макети“ 
Ученици ПГЕ, МО БЕЛ,  

К. Христова 

58. Сглобяване и оформяне на  книгите по проекта Художествен съвет  
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„Златното ключе за книгата“ МО БЕЛ, кл. ръководители 

59. Препис на "История славянобългарска " Художествен съвет , 

кл. ръководители 

АПРИЛ 

60. Клуб „Сървайвър“- МПО „Млад огнеборец“ МО КР, кл. ръководители 

61. Ден на Земята –  

Национален ученически празник 

Конкурс рисунки: "За хляба наш..." .Сценично 

представяне на ритуал и макети. 

Ст. Цонева 

 кл.ръководители I- VII 

62. Зелена седмица: 

- "Растенията в опасност" - открит урок - ІІ клас 

-"Животните в опасност" - открит урок - ІІІ клас 

- Да изчистим училището за един ден – доброволческа 

дейност. 

- Викторина  „Екологично чиста природа“ 

 

ІІ клас – М. Данаилова 

ІІІ клас – Р. Петкова 

всички класове 

 

Ст. Цонева 

63. Изработка на великденска украса за стаята и дома – 

клуб „Игла и конец“ 

Учители НЕ - ЦДО 

64. Международен конкурс за детска рисунка „С очите си 

видях бедата“ 

Р.Спасова 

65. Приключване на проекта „Златното ключе за книгата“ Художествен съвет , МО БЕЛ, 

НЕ и ПГЕ - кл. ръководители 

66. Седмица на детската книга и изкуствата за деца 

и конкурс за най-красиви тетрадки. „Приказки 

любими“ 

Художествен съвет , МО БЕЛ, 

ПГ, НЕ, ПГЕ - всички класове 

– кл. ръководители 

67. Празник на буквите - І клас кл. ръководители 

68. Поетичен рецитал в музея на Възраждането, посветен 

на 180 години от рождението на Васил Левски 

К.Христова 

69. Училищен проект „По стъпките на Паисий“  

- препис на ,,История Славянобългарска“ 

 - „Българската книга“ - презентация 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл. ръководители 

70. Защита от киберпрестъпление класните ръководители 

71. Училищен проект „Будители“ – патрон на класа 

- „Празниците на България“ - презентация 

МО БЕЛ, Художествен съвет 

кл. ръководители 

72. Препис на "История славянобългарска" кл. ръководители 

МАЙ 

73. Спортен празник - турнир по футбол и баскетбол- 

момчета/момичета 

 Д. Гигов 

74. Девети май- ден на Европа.Ден на ученическото 

самоуправление. Училищен ученически парламент. 

Ст.Цонева 

75. Скоро ще сме ученици. Сбогом детска градина. В.Минева 

76. Празник на славянската писменост. Художествен съвет , Дария 

Иванова, Росица Спасова, Кичка 

Христова 
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77. Препис на „История славянобългарска" Конкурс за 

краснопис за преписа на „История славянобългарска“ 

Художествен съвет, МО БЕЛ, 

кл. ръководители , 

 К. Христова 

78. Здравно и професионално ориентиране. 

Предприемачество. 

VІІ  клас – кл. ръководител, 

пед. съветник, МО КР 

79. Комплексно финално състезание по проекта „Знаете ли 

български език?“ 

К. Христова, МО БЕЛ 
Художествен съвет 

80. Ученическо състезание по класове „Сървайвър“. 

Предпазване от терористични атаки. 

УКГЗОТ, МО КР, 

кл.ръководители 

81. Изработване на празничен брой на училищен вестник. И.Славова 

82. Национален конкурс за детска рисунка 

„ПриказкиТЕ….“ 

Р.Спасова , 

 кл. ръководители 

83. Състезателни игри с различни уреди, укрепващо 

детското тяло – клуб „Човешкото тяло“ 

Учители НЕ-ЦДО 

84. Да пазим децата на пътя УКБДП, 

кл.ръководители 

87. Ден на отворените врати по училищни проекти и 

клубове на ЦДО-НЕ 

кл.ръководители,         учители 

НЕ- ЦДО 
 

ЮНИ 

88. 02.06. годишнина от гибелта на Ботев ПГЕ, К. Христова,  МО БЕЛ 

89. Зелена седмица - разделно сметосъбиране. Кампания за 

опазване на околната среда. 

V - VІІ клас 

МО ПНЕ и ОНГО 

90. Световен ден на околната среда – 5.06.2018 г МО ПНЕ и ОНГО 

кл. ръководители 
 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

91. Посещение на театрална постановка Художествен съвет 

92. Включване в мероприятия, състезания и конкурси от 

национални нива; Седмица на четенето, Месец на 

четенето 

Художествен съвет 

93. Учебни екскурзии Художествен съвет 

94. Организиране на фотоизложби - училищен живот Художествен съвет 

 

 

 

 

 

СИЛВИЯ  ГРИГОРОВА 

Директор на ОУ ”Отец Паисий” – Варна    

 


