
 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 
 

за дейността на екипа по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование през учебната 2022/2023 година 
 

I. Контекст  
 

Придобиването на ключови компетентности от децата е невъзможно без 

реализирането на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование. Тези видове 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. Тяхната значимост обосновават 

необходимостта от реализиране на действени и ефективни институционални политики за 

подкрепа на гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, с 

крайна цел – формиране на социално ангажирани личности с изградени умения и 

компетентности за пълноценна реализация в съвременното общество. 

 

II. Основни приоритети за учебната година  

 

1. Възпитание в ценности. Формиране у децата на личностни качества, 

умения, нагласи и мотиви за спазване на утвърдени правила и регламенти в 

рамките на образователната институция и социалния живот. 

2. Подобряване на здравната и екологичната култура на децата, като 

предпоставка за осъзнат избор на здравословен начин на живот и опазване 

на околната среда.  

 

 

Очаквани резултати от дейността на Екипа 

В резултат на дейността на екипа по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование се очаква: 

 функциониране на демократична институционална общност, постигнати 

коректни и толерантни отношения в рамките на общността на детската 

градина; 

 изграждане на гражданска култура у децата, подобрена информираност за 

правата, задълженията и отговорностите на гражданина; 
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 сведено до минимум неприемливото поведение и ограничаване на проявите 

на агресия;  

 изградена позитивна психологическа среда. 

 

III. Основни дейности на комисията 

 

Дейности Срок 

Отговорни  

лица/ 

координатори 

Индикатори 

Забележка 

(необходими 

пояснения) 

Планиране, координация и организация на дейностите по гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование през уч. 2021/2022 г. 

 

Анализ на потребностите на 

общността, с оглед 

определяне на приоритети, 

свързани с гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурното 

образование 

м. 09. 

2022 г.  

Председател на 

екипа; членове на 

екипа 

Изготвени 

документи 

 

Подбор на подходящи за 

възрастта на децата и 

координация на дейности по 

прилагането на 

институционалната 

политика, свързани с 

гражданското, здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование 

 Учителите на 

групи 

  

Разработване/ актуализиране 

Програма по гражданско, 

здравно, екологично и 

интеркултурно образование, 

в съответствие с Рамковите 

изисквания от обучението, 

определени в чл. 14, ал. 2 на 

Наредба № 13 от 21 

септември 2016 г. 

м. 09. 

2022 г. 

Председател на 

екипа; членове на 

екипа 

Изготвени 

документи 

 

Внасяне на Програмата / 

актуализацията за приемане 

от Педагогическия съвет 

м. 09. 

2022 г. 

Председател на 

екипа 

  

Изготвяне предложение за 

включване в Годишния план 

за дейността на детската 

градина на дейности по 

гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

м. 09. 

2022 г. 

Председател на 

екипа; членове на 

екипа 

  



 

 

образование, в т.ч. 

отбелязване на годишнини и 

участие в чествания; 

възпитание в традиционни 

християнски ценности; 

стимулиране на творческата 

активност и развитие на 

интересите и възможностите 

на децата; здравно и 

екологично образование; 

интеркултурно образование 

Разработване на сценарии за 

празници, тържества, 

инициативи, свързани с 

дейността; предлагане за 

обсъждане и приемане от 

педагогическия съвет 

 Учителите по 

групи 

  

Популяризиране на 

реализираните дейности 

    

Събиране на снимки, записи 

и др. от реализираните 

дейности и изготвяне на 

материали за популяризиране 

на работата по гражданското, 

здравното, екологичното и 

интеркултурното 

образование 

 Председател на 

екипа; членове на 

екипа 

  

Организационни дейности; връзки и взаимодействия: 

Организиране на най-малко 

три заседания на комисията 

(в началото на учебната 

година за разработване) 

актуализиране на Програмата 

по гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образонатие; изготвяне 

предложение за включване 

на дейности в Годишния 

план; изработване и 

приемане план за дейността 

на комисията; в края на 

първия срок – за отчитане на 

извършеното; в края на 

учебната година – анализ на 

дейността, приемане на отчет 

за дейността на комисията и 

представяне пред ръководния 

в началото  

на учебната 

година  

 

в края на 

първия срок 

 

 в края на 

учебната 

година 

 

 брой 

заседания  

 



 

 

екип на детската градина и 

педагогическия съвет 

При възникнала 

необходимост по инициатива 

на председателя или друг 

член на комисията се 

провеждат извънредни 

заседания. За всяко заседание 

се води протокол 

при 

необходимо

ст 

   

Осъществяване на регулярни 

срещи с ръководния екип на 

образователната институция 

и с организации, които биха 

могли да подкрепят 

реализирането на 

гражданското, здравното, 

екологичното и 

интеркултурното 

образование на 

институционално ниво – 

културни институции, РЗИ, 

РИОСВ, НПО и др. 

Взаимодействие с медиите за 

популяризиране на добри 

практики и изяви на децата 

    

Изготвяне отчети за 

дейността на екипа по 

гражданско, здравно, 

екологично и интеркултурно 

образование пред 

педагогическия съвет на 

детската градина от 

председателя на комисията 

или определен от него 

представител в края на 

първия учебен срок и в края 

на учебната година 

    

 

 

Изготвил плана: Председател на екипа 

 

............................................................, .............................., .............................. 

(име и фамилия)   (длъжност)   (подпис) 

 


