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5.1. Таблица: План за действие на училище, утвърждаващо здраве 

1. Въведение 

През учебната 2018/2019 година СУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница, заяви участие в проект „Училища за здраве в 

Европа“ съгласно решение №7 от 14.05.2019 г. (Протокол №10). Националният център по обществено здраве и анализи потвърди 

включването на училището  в българската мрежа на „Училища за здраве в Европа“ (Schools for Health in Europe – SHE).  

2. Училищен екип за работа по проект „Училища за здраве в Европа“ 

Проектът стартира през учебната 2019/2020 година. Сформиран е училищен екип за работа по проект „Училища за здраве в 

Европа“: 

1. Анелия Йорданова –  заместник-директор УД, координатор; 

2. Георги Янев – заместник-директор УД; 

3. Виолета Стойкова – училищен психолог; 

4. Надя Каралийска –  старши учител по Биология и ЗО 

5. Донка Тодорова – старши учител по Химия и ООС 

6. Йорданка Савачка – старши учител по Химия и ООС 

7. Стефка Стоянова – учител ЦДО начален етап 

8. Анжела Василева – ученичка в Х а клас, представител на Ученическия съвет 

9. Елка Даскалова –  медицинска сестра  

Училищният екип планира и осъществява училищна програма, въвежда дейности и инициативи по здравно образование във 

времето за дейности по интереси (ЦДО), групи по здравно образование в Занимания по интереси според чл.12 на Наредбата за 

приобщаващото образование, в ЧК, по програма „Без свободен час“, планира и развива училищна политика в сферата на промоцията на 



 

3 
 

здраве и здравно образование, поддържа активна двустранна комуникация с проекта, както и с останалите участници в инициативата, 

участва в работни срещи  за планиране, координиране и оценяване на дейността по проекта.  

 2.1. Роли и задачи на училищния екип: 

Име, фамилия Позиция  Задачи  Роли/ 

отговорности 

Времева 

ангажираност 

Анелия  

Йорданова 

ЗДУД Планира и развива училищна политика в 

сферата на промоцията на здраве и здравно 

образование, поддържа активна двустранна 

комуникация с проекта, участва в работни 

срещи  за планиране, координиране и 

оценяване на дейността по проекта. 

Планира училищната политика 

политика в сферата на промоцията 

на здраве и здравно образование; 

Участва в срещите на училищния 

екип; 

Поддържа  двустранна комуникация 

с представители на проекта; 

Координира дейностите по проекта. 

Учебна 2019/2020 

година 

Георги Янев ЗДУД Участва в работни срещи  за планиране, 

координиране и оценяване на дейността по 

проекта. 

Участва в срещите на училищния 

екип; 

Координира дейностите по проекта. 

Учебна 2019/2020 

година 

Виолета 

Стойкова 

психолог Развива училищна политика в сферата на 

промоцията на здраве и здравно образование; 

Провежда здравни беседи в ЧК; Организира 

членове на Ученическия съвет и 

родителската общност за дейности, свързани 

с проекта; 

Участва в работни срещи  по проекта. 

Участва в срещите на училищния 

екип; 

Планира дейности по проекта 

 

Учебна 2019/2020 

година 

Надя 

Каралийска 

старши 

учител по 

Биология 

и ЗО 

Развива училищна политика в сферата на 

промоцията на здраве и здравно образование; 

Ръководи група за занимания по интереси, 

свързана с здравното образование;  

Участва в работни срещи  по проекта. 

Участва в срещите на училищния 

екип; 

Планира дейности по проекта; 

Ръководи клуб за занимания по 

интереси 

Учебна 2019/2020 

година 

Донка старши Развива училищна политика в сферата на Участва в срещите на училищния Учебна 2019/2020 
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Тодорова учител по 

Химия и 

ООС 

промоцията на здраве и здравно образование; 

Ръководи група за занимания по интереси, 

свързана с здравното образование;  

Участва в работни срещи  по проекта. 

екип; година 

Йорданка 

Савачка 

старши 

учител по 

Химия и 

ООС 

Развива училищна политика в сферата на 

промоцията на здраве и здравно образование; 

Ръководи група за занимания по интереси, 

свързана с здравното образование;  

Участва в работни срещи  по проекта. 

Планира дейности по проекта; 

Ръководи клуб за занимания по 

интереси 

Учебна 2019/2020 

година 

Стефка 

Стоянова 

учител 

ЦДО 

начален 

етап 

Развива училищна политика в сферата на 

промоцията на здраве и здравно образование; 

Планира дейностите в групите ЦДО, 

свързана с здравното образование;  

Участва в работни срещи  по проекта. 

Участва в срещите на училищния 

екип; 

Планира дейности по проекта; 

Ръководи клуб за занимания по 

интереси 

Учебна 2019/2020 

година 

Анжела 

Василева 

представи

тел на 

Ученичес

кия съвет 

Организира членовете на Ученическия съвет 

и за дейности – Младежко лидерство, 

свързани с проекта; 

Участва в работни срещи  по проекта 

Планира дейности по проекта 

съвметно ученици, учители, 

родители; 

Участва в срещите на училищния 

екип; 

Учебна 2019/2020 

година 

Елка 

Даскалова 

медицинс

ка сестра 

Развива училищна политика в сферата на 

промоцията на здраве и здравно образование; 

Провежда здравни беседи в ЧК; Организира 

членове на БМЧК, свързани с проекта; 

реализира здравни теми с представители на 

РЗИ, БЧК и др.; подпомага дейности 

„Връстници обучават връстници“; 

Участва в работни срещи  по проекта. 

Планира дейности по проекта; 

Ръководи и организира дейностите 

на БМЧК; участва като лектор в ЧК 

по здравни теми; подпомага 

Ученическия съвет с 

информационни материали 

(диплянки, табла и др.); 

Следи за закуските и столовото 

хранене, плодовете и зеленчуците, 

млечните продукти, с които се 

хранят учениците; Следи за 

хигиената в училището. 

 

Учебна 2019/2020 

година 
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2.2. План за срещите на училищния екип: 

Срещите на училищния екип се провеждат ежемесечно. Срещите се водят от Анелия Йорданова, координатор; протоколите се водят от 

Виолета Стойкова. Място на провеждане – кабинета на ЗДУД.  

3. Приоритети на училищната програма:  

Приоритети на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“ – училище, утвърждаващо здраве  

1. Предотвратяване и справяне с тормоза – „Детски свят без агресия и страх“ 

 

 

 

2. Спорт за здраве 

 

 
3. Екология – „Зелена (р)еволюция“ 

 

 
4. Здравословен начин на живот – „Здраве(й), здраве!“ 

 

 
5. Хигиена и здраве  

 

 
4. План за действие 

4.1. Цели и задачи 

  

Приоритет 1: Предотвратяване и справяне с тормоза 
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Цели на приоритет 1 

1. Да се разработи училищна политика за справяне и предотвратяване на тормоза  

2. Да се документират случаите на тормоз 

3. Да се създаде социална среда, в която насилието може да се обсъжда и да се докладва открито  

4. Да се обучат учителите и останалия училищен персонал по-добре да идентифицират и да се справят с училищния тормоз  

5. Да се образоват учениците за училищния тормоз в класната стая  

 

Задачи на приоритет 1 

1. Да се приложи се  всеобхватна* политика по отношение на тормоза в рамките на следващите две години. 

2. Да се създаде система за идентифициране и документиране на случаи на тормоз в рамките на следващата година. 

3. Да се създаде социална среда, в която студентите и училищните служители се чувстват уважавани и свободни да съобщават 

за случаи на тормоз. 

4. Учителите и други ключови училищни служители са преминали през курс за идентифициране и справяне с училищния 

тормоз. 

5. Учителите и други училищни служители знаят как трябва да реагират на случаите на тормоз, как трябва да бъдат 

докладвани и на кого. 

6. Учениците знаят защо тормозът е увреждащ и знаят на кого трябва да кажат, ако те или други ученици са тормозени. 

 

* да се разпознаят и да се порицаят по подходящ начин ученици, идентифицирани като насилници; да се улесни 

докладването на тормоза и да се обърне внимание на причините за тормоза 

 

 

Приоритет 2. Спорт за здраве 

 

Цел(и) за Приоритет 2 

1. Да се разработи училищен спортен календар  

2. Да се популяризират спортните мероприятия в училище – турнири, спортни празници и срещи 

3. Да се създадат спортни клубове като част от заниманията по интереси съобразно желанията на учениците  

4. Да се включат родителите в спортните мероприятия  
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Задачи за Приоритет 2 

1. Да се обхванат всички ученици, и да се ангажират със спорт съобразно предпочитанията им 

2. Да се работи по глобалните цели за устойчиво развитие като част от „Най-големия урок в света“ – инициатива на 

УНИЦЕФ и МОН 

3. Да се сформират отбори за участие в спортните мероприятия в училище и извън него – турнири, спортни празници и 

срещи.  

4. Да се приобщат родителите да спортуват с учениците и да се организират съвместни спортни инициативи – походи, 

мачове и др. 

 

Приоритет 3. Екология – „Зелена (р)еволюция“ 

 

Цел(и) за Приоритет 3 

1. Да се изработят табла, презентации и материали, повишаващи екологичната култура на учениците 

2. Да се популяризира разделното събиране на отпадъците и рециклирането 

3. Да се създадат зелени кътове в училището и двора 

4. Да се включат родителите в еко инициативите 

 

Задачи за Приоритет 3 

1. Да се ангажират всички ученици, учители, помощен персонал 

2. Да се доставят кошове за разделно събиране и да се инициират акции за събиране на хартия, капачки и др. 

3. Да се сформират зелени патрули 

4.         Да се ангажират родителите в засаждане на  растения в училищния двор 

 

 

 

Приоритет 4. Здравословен начин на живот – „Здраве(й), здраве!“ 
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Цел(и) за Приоритет 4 

1. Да се изработят табла, презентации и материали, повишаващи здравната култура на учениците 

2. Да се избере във всеки клас отговорник за здравето  

3. Да се провеждат профилактични прегледи на учениците и на персонала в училището 

4. Да се популяризира здравословното хранене – „Готвим здравословно!“ 

5. Да се провеждат здравни беседи – „Растем здрави“, „Растем и се променяме“, „Превенция на наркоманиите“ и др. 

6. Да се включат родителите в беседите в ЧК, в ЗИ, на работното място – болницата, аптеката, лабораторията и др. 

Задачи за Приоритет 4 

     1. Да се ангажират всички ученици, учители, родители 

2. Да се ангажира отговорника за здравето с въпроси, касаещи здравни теми и хигиена 

3. Да се проведат беседи за необходимостта от спазване на лична и обществена хигиена 

4.    Да се ангажират учителите по Технологии/ДБТ и класните ръководители с часове по готварство 

5.    Да се провеждат провеждат часове съвместно с родителите в училище и извън него по теми, касаещи здравното възпитание 

 

 

Приоритет 5. Хигиена и здраве 

 

Цел(и) за Приоритет 5 

1. Да се изработят табла, презентации и материали, повишаващи здравната култура на учениците 

2. Да се избере във всеки клас отговорник по хигиената 

3. Да се провеждат беседи с инспектори на РЗИ, лекари и др.  

4. Да се популяризират хигиенните навици 

 

Задачи за Приоритет 5 

1. Да се ангажират всички ученици, учители, родители 

2. Да се ангажира отговорника по хигиената с въпроси, касаещи теми за хигиената  

3. Да участват в ЧК /ЗИ инспектори от РЗИ, лектори и др. по теми, касаещи здравното възпитание и хигиената 
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4.2. Индикатори 

 

Цели Индикатори 

1. Да разпространи концепцията за 

училищата, утвърждаващи здраве, 

сред членовете на училищната 

общност 

2. Да популяризира усещането за 

познаване на тази концепция сред 

членовете на училищната общност 

3. Да се популяризира дейността на 

СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, 

град Дупница като училище, 

утвърждаващо здраве не само в 

рамките на училището, но и в 

общината – чрез сайта и фейсбук 

страницата на училището, 

местните медии и др. 

 Новите учители, други училищни служители, ученици и родители са 

информирани за концепцията и стратегията за ставане и оставане на училище, 

утвърждаващо здраве 

 На учителите и други ключови служители е осигурен достъп до публикации и 

други материали, отнасящи се до концепцията за училище, утвърждаващо 

здраве, и училищна промоция на здраве 

 Ключовият училищен персонал е участвал в обучителни дейности за училищна 

промоция на здраве, както е посочено в плана 

 Училищният персонал, учениците и родителите смятат, че познанията им за 

концепцията и плана на училището, утвърждаващо здраве, са задоволителни за 

провеждане на училищни дейности за промоция на здраве 

 

4.3. Планиране на комуникацията  

Комуникацията е от важно значение за всяка фаза на процеса по превръщане в училище, утвърждаващо здраве. Предаването на 

правилните послания и използването на правилните комуникационни канали в рамките на училищната общност спомага да се получи 

подкрепа за училището, утвърждаващо здраве, да се изяснят важните стъпки в процеса и да се гарантира, че училищната общност 

припознава като свои процеса и резултатите.  

 Целият училищен персонал е наясно с ползите на училището, утвърждаващо здраве. 

 Училищният състав е убеден, че ставането на училище, утвърждаващо здраве, ще има позитивен ефект върху здравето и 

образователните постижения на учениците и върху функционирането и репутацията на училището.  

 Най малко 75% от училищния персонал е активно въвлечен през следващите 3-5 години в разработването и прилагането на 

концепцията за училище, утвърждаващо здраве.  
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Комуникационни послания 

Целева група/получател Послание 

Училищно управление Дейностите на училището, утвърждаващо здраве, може да подобри репутацията на 

училището сред общността 

Главни учители/ 

Методически обединения/ 

Обществен съвет/ 

Ученически съвет 

Дейностите на училището, утвърждаващо здраве, може да подобри  както здравето и 

благополучието на цялата училищна общност, така и образователните постижения на 

учениците  

Местни медии Нашето училище е в процес на превръщане в училище, утвърждаващо здраве, за да 

промотираме/подобрим здравето и благополучието на цялата училищна общност и 

образователните постижения на нашите ученици 

 

5.Резултати и методи за оценка 

Въпроси за оценка Методи за оценка 

1. До каква степен училищните 

дейности за здраве са изпълнени, 

както са планирани? 

наблюдение, документация, въпросници и/или интервюта на училищния персонал и 

учениците  

2. Какви са комуникационни дейности?  наблюдение, документация, въпросници и/или интервюта на училищния персонал и 

учениците  

3. До каква степен комуникационните 

дейности са извършени според 

планираното?  

наблюдение, въпросници и/или интервюта на училищния персонал и учениците  

4. До каква степен програмните цели и 

задачи са постигнати? 

сравняване на входните и изходните мерки за оценка на напредъка (количествената 

промяна) с помощта на въпросници и документация 

5. До каква степен комуникационните 

цели са постигнати? 

въпросник и/или интервю на училищния персонал и учениците 

6. Какви са нагласите на училищния 

персонал и родителите към новите 

училищни практики за здраве?  

въпросник и/или интервю на училищния персонал и учениците 
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Таблица: План за действие на училище, утвърждаващо здраве 

Приоритет  Дейност/Задачи 

 

Индикатори  Целева група Отговорник  Ресурси  Времева рамка/ срок 

1. ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА – „ДЕТСКИ СВЯТ БЕЗ АГРЕСИЯ И СТРАХ“ 

 

 

1. Училищните 

правила - дискусия, 

решаване на 

проблеми, проучване, 

предлагане на идеи, 

изработване на табло 

с правилата на класа 

Знания  за правилата 

в училище, 

установени от 

училищния 

правилник; 

демонстрира желание 

да спазва правилата в 

различни случаи и 

проявява 

толерантност 

І – ХІІ клас класни 

ръководители 
Табла, презентации м. септември 

 2. Оценка на 

проблемите с 

прояви на тормоз 

и насилие - 
анкетни 

проучвания, 

беседи, 

наблюдения 

Получаване на 

обективна 

информация; 

спазване на 

правилата и 

процедурите за 

недопускане на 

прояви на насилие 

и тормоз 

ІІ – ХІІ клас психолог,  УКС, 

класни 

ръководители 

анкети м. октомври 
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 3.Стриктно 

спазване на 

Механизма за 

противодействие 

на тормоза и 

насилието, 

4.Алгоритъма за 

прилагането му и  

Единните 

училищни 

правила за 

противодействие 

на тормоза и 

насилието; 

регистриране на 

ситуациите в 

Дневник със 

случаи на тормоз - 

своевременно и 

точно отразяване в 

училищната 

документация 

Спазване на 

правилата и 

процедурите за 

недопускане на 

прояви на насилие 

и тормоз 

І – ХІІ клас психолог,  УКС Механизъм, 

Алгоритъм за 

прилагането му и  

Единни училищни 

правила  

постоянен 

 5. Стриктно 

водене на 

Регистър за 

децата в риск в 

съответствие със 

Закона за закрила 

на детето 
своевременно и 

точно отразяване в 

училищната 

Спазване на 

правилата и 

процедурите за 

недопускане на 

прояви на насилие 

и тормоз 

І – ХІІ клас психолог,  УКС, 

класни 

ръководители 

Регистър  постоянен 
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документация 

 6.Взаимодействие 

с родителите на 

деца с проблемно 

поведение - работа в 

екип, партньорство 

Ефективност на 

училищните мерки; 

допълнителна 

сигурност на 

децата 

І – ХІІ клас класни 

ръководители, 
психолог,  УКС,  

Дневник  постоянен 

 7.Нашият клас 

Толерантност и 

интеркултурен 

диалог работа в екип, 

анкети,  

представяне на идеи, 

практическа работа, 

изработване на девиз 

и табло в клас 

Усвоява знания за 

правилата за работа в 

екип; формира 

позитивно отношение 

към участие в общи 

проекти и дейности 

 

І – ІV клас класни 

ръководители 
Табла с правила м. октомври 

 8. Културно 

поведение 

дискусия, проучване, 

ролеви игри, 

генериране на идеи, 

презентации 

Разбира и спазва 

нормите на културно 

поведение и 

общуване; разбира и 

използва учтиви 

обръщения и думи в 

общуването си с 

другите хора; 

планира, осъществява 

и разбира смисъла на 

добрите дела 

І – VІІ клас класни 

ръководители 
Презентации  м. ноември 

 9.Аз и другите 

 

Разбира приликите  и  

разликите между 

V – VІІ клас психолог,  класни 

ръководители 
Презентации  

Сайт на училището, 

м. декември 
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Превенция на 

насилието, справяне 

с гнева и с 

агресията; мирно 

решаване на 

конфликти дискусия, 

проучване, 

презентации 

хората, но спазва 

еднакви за всички 

правила на поведение 

и общуване; има 

позитивно отношение 

към добрите 

постъпки и 

поведение 

фейсбук страница 

 10.Моите приятели 
дискусия, ролеви 

игри 

Разбира, че 

приятелството е 

взаимен, 

продължителен и 

последователен 

процес в 

отношенията между 

хората;  познава и 

разбира основните 

правила на 

взаимоотношения 

при приятелство 

І – ІV клас класни 

ръководители 
Презентации  м. февруари 

 11.Световен ден 

против тормоза в 

училище  

„Ден на розовата 

фланелка“ - 

информационен 

кът с послания на 

ученици срещу 

прилагането на 

различни форми на 

тормоз в училище, 

дискусия,  изложба,  

уроци по добрина 

Проявава 

толерантност и 

уважение към своите 

съученици, другите и 

възрастните 

І – ХІІ клас психолог,  класни 

ръководители 
Сайт на училището, 

фейсбук страница, 

медии 

последната сряда от 

м. февруари 
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 12.Изложба от 

детски рисунки и 

литературни 

творби под 

надслов 

„Училище без 

насилие“ - 
изложба, 

награждаване 

Противодейства на 

тормоза,  насилието и 

агресивните прояви 

І – ХІІ клас учители по 

изобразително 

изкуство, 
психолог, класни 

ръководители 

Изложба  м. февруари 

 13.Международен 

ден на търпението 

-  информационен 

кът с послания на 

ученици, дискусии, 

интерактивни 

упражнения 

Проявява 

толерантно 

отношение към 

другите; приема 

търпението като 

безценна човешка 

добродетел. 

 

І – ХІІ клас психолог,  класни 

ръководители 
Информационен 

кът 

25 март 

 14.Ние сме в екип 
дискусия, предлагане 

на идеи, работа в  

екип, рефлексия 

 

Усвоява поведение и 

различни роли за 

работа в екип; следва 

общи цели, указания 

и се стреми да дава 

принос към общи 

проекти и дейности 

ІIІ – ХІІ клас класни 

ръководители 
Сайт на училището, 

фейсбук страница 

м. май 

2. СПОРТ ЗА ЗДРАВЕ 

2. Спорт за здраве 1. Поход на 

открито; 

Възпитава 

отношение към 

спорта, туризма и 

здравословния 

начин на живот  

I-XII клас Класни 

ръководители 

Сайт на училището, 

фейсбук страница 

м. септември, 

октомври,  

април, май 

2.Спортен празник; Възпитава 

екипност, 

принадлежност и 

I-IV клас Учители ФВС Сайт на училището, 

фейсбук страница 

10.04.2019 г. 
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отношение към 

спорта 

3. “Дърпане на 

въже“; 

Възпитава 

екипност и 

спортсменство  

I-IV клас Учители I-IV клас Сайт на училището, 

фейсбук страница 

м. май 2019 г. 

4. “Игра в 

квадрати“; 

Възпитава 

екипност и 

спортсменство  

I-IV клас Учители I-IV клас Сайт на училището, 

фейсбук страница 

м. октомври 2019 г. 

5. Турнири по 

народна топка и 

мини баскетбол; 

Възпитава 

екипност и 

спортсменство  

I-IV клас Учители I-IV клас Сайт на училището, 

фейсбук страница 

м. май 2019 г. 

6.Популяризиране 

на шахмата 

Отношение към 

шахмата 

I-VII клас Учители ФВС Сайт на училището, 

фейсбук страница 

09.2019 г.- 06. 2020 

г. 

7.Организиране на 

клубове по спорт 

като част от 

Училищната 

програма за 

занимания по 

интереси 

Възпитава 

екипност и 

спортсменство; 

спорт по интереси 

I-XII клас Учители  Училищната 

програма за 

занимания по 

интереси 

м.10.2019 г. 

8.Участие в 

Ученически игри -

2019/2020 г. 

 

 I-XII клас Учители ФВС  Учебна 2019/2020 

година 

3. ЕКОЛОГИЯ – „ЗЕЛЕНА (Р)ЕВОЛЮЦИЯ“ 

3. Екология – 

„Зелена 

(р)еволюция“ 

 

1.“Модно ревю от 

отпадъчни 

материали“ 

 Ден на Земята 

 Рециклираме – 

“Правим 

Формиране на еко 

навици  и 

отношение към 

природата 

I-IV клас Класни 

ръководители, 

учители по ИИ, 

Технологии и ТП 

Кошове за разделно 

събиране; 

табла, изложба 

м. Декември 

м. Април 
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маракаси“ 

 Събираме 

разделно 

отпадъците в 

класната стая 

 Работа с 

отпадъчни 

материали – 

рециклиране 

 Рисунки на 

тема – “Да 

спасим 

Земята“ 

 Беседа за 

предпазване от 

пожари – да 

поканим 

пожарникар 

 2.Поставяне на 

контейнери за 

разделно събиране 

 

 

 

Повишаване на 

екологичната 

култура и 

формиране на     

навици за разделно 

събиране 

I – XII клас 

 

 

 

 

 

Дежурни учители, 

екопатрули 

 

 

 

 

Поставяне на 

контейнери Екопак 

на задния вход на 

училището 

 

 

Учебна година 

 

 

 

 

 

3. Създаване на еко 

патрули  

 

Формиране на 

отговорност и  еко 

култура  

IX-XI клас 

 

Учители по 

природни науки 

 

Избиране на 

ученик от всеки 

клас 

Учебна година 

 

 

4.Изработване на 

постери и 

презентации за 

разделно събиране 

Формиране на 

отговорност и  еко 

култура  

 

Ученици V-IX 

клас 

 

Учители 

природни науки и 

кл. ръководители 

 

 

 

 

 

 

Октомври-ноември 

2019г. 
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5. Организиране на 

кампания за 

пестене на вода и 

ел. енергия 

Формиране на 

отговорност и  еко 

култура, навици за 

пестене 

Ученици от 

всички 

класове   

 

Еко патрули , 

учители, зам. 

директор 

 

Засичане на 

електромери и 

водомер 

 

 

М. ноември 

 

 

6. Организиране 

кампания за 

събиране на 

капачки 

Формиране на 

отговорност, еко 

култура и 

благотворителност 

Ученици V-XI 

клас 

Класни 

ръководители 

Поставяне в 

класните стаи на 

съдове  

В рамките на 

кампанията 

4. ЗДРАВОСЛОВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ – „ЗДРАВЕ(Й), ЗДРАВЕ!“ 

4. Здравословен 

начин на живот – 

„Здраве(й), здраве!“ 

1.Изготвяне на 

постери и 

презентации за 

хранителните 

вещества 

 

 

 

Повишаване 

информираността 

на учениците 

относно  

веществата 

съдържащи се в 

хранителните 

продукти 

 

V-VII клас 

 

 

 

 

 

 

 

Савачка , 

Каралийска 

 

 

 

 

 

Поставяне във 

фоайето на 

училището 

 

 

 

 

 

 

Отомври , ноември 

 

 

 

 

 

2. Семинар на 

тема:“ Роля на 

водата за живите 

организми“ 

 

 

Осъзнаване ролята 

на водата, като 

вътрешна среда и 

вещество, без която 

живота е 

невъзможен 

IX – XI клас 

 

 

 

 

 

Каралийска, 

Савачка 

 

 

 

 

Клуб „ Наука и 

природа“, Клуб 

„Здраве“ 

 

 

 

Февруари-март 

 

 

 

 

 

3.Участие в 

националната 

кампания -„ Ден на 

революция в 

храненето“-  

Мото: „Не яж 

боклуци, яж 

зеленчуци“ 

 

V – X клас 

 

Учители 

природни науки 

 

Клуб „Здраве“ 

 

М. май 
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 4.“Феята на 

зъбките и чистите 

ръце“ – 

презентации, табла 

рисунки 

Осъзнаване ролята 

на личността, 

отговорна за своето 

здраве  

I – VII клас Класни 

ръководители 

Рекламни 

материали 

Постоянен 

5.Здраве от 

природата – 

засаждане на дърво 

и семена в 

училищната 

градинка 

Табло с опаковки 

от вредни храни 

Да се грижим за 

дръвче 

Осъзнаване ролята 

на личността, 

отговорна за своето 

здраве и за 

опазването на 

природата 

I – XII клас 

 

Учители по 

природни науки и 

кл. ръководители 

Фиданки и 

посадъчен 

материал; табла 

учебна 2019/2020 

година 

6.Организиране на 

клубове по 

екология и здраве 

като част от 

Училищната 

програма за 

занимания по 

интереси 

Възпитава 

отношение към 

природата и 

здравословния 

начин на живот; 

занимания по 

интереси 

V-XII клас Учители  Училищната 

програма за 

занимания по 

интереси 

м.10.2019 г. 

5.ХИГИЕНА И ЗДРАВЕ 
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5. Хигиена и здраве 

 

 

1.Информационни  

беседи: 

„ Не на болестите 

на мръсните ръце“ 

Повишаване 

сексуалната 

грамотност чрез 

обучение за 

предпазване от 

ХИФ, болести 

предавани по 

полов път и др. 

Информираност и 

осъзнаване 

важността на  

хигиенни н 

навици 

 

 

 

 

 

 

I – ХII клас 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Класни 

ръководители, 

възпитатели и 

учителите по 

природни науки 

 

 

 

 

 

 

 

План на класния 

ръководител 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

постоянен 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Обучение по 

Оказване на първа 

помощ 

 

Формиране на 

умения и знания за 

оказване на първа 

медицинска помощ 

Учители, 

възпитатели, 

помощен 

персонал и 

ученици VIII 

– XII клас 

Лектори, 

медицинска 

сестра 

Организиране на 

обучителен курс  

според  Плана за 

квалификация  

 3.“Чисто училище“  

 драматизация на 

приказка 

 Беседа с лектор 

и медицинска 

сестра 

 Превенция за 

грипа – беседа 

 Как правилно да 

си измиваме 

зъбите и ръцете, 

дневен режим 

 

Възпитаване на 

хигиенни навици 

чрез игри и 

занимания 

I – IV клас Класни 

ръководители; 

аниматори 

Драматизация; 

игри и др. 

Постоянен 
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