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Приложение № 9 къмПравилника за дейността на ПГСАГ „КольоФичето“ –Бургас, прието 

на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 11/11.09.2019г. 

 

 
 

ИНСТИТУЦИОНАЛНИ ПОЛИТИКИ ЗА ПОДКРЕПА НА ГРАЖДАНСКОТО, 

ЗДРАВНОТО, ЕКОЛОГИЧНОТО И ИНТЕРКУЛТУРНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

 

Чл. 15. (1) Училището ежегодно анализира потребностите на училищната общност и определя 

своите приоритети, свързани с гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното 

образование, които са част от стратегията на институцията по чл. 263, ал. 1, т. 1 от Закона за 

предучилищното и училищното образование. 

(2) В съответствие със стратегическите си приоритети, училището определя институционални 

политики, които подкрепят и осъществяват гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

(3) В институционалните политики по ал. 2 се определят конкретните подходи и начини на 

организация на вътрешните процеси и дейности за осъществяване на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование. 

(4) Институционалните политики се отразяват в програма погражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование, която се разработва и актуализира ежегодно, в срок до 30 –ти 

септември. 

 
Чл. 16. (1) Институционалните политики за подкрепа на гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното образование са насочени към изграждане и поддържане на демократична 

училищна организационна култура, която на сърчава спазването на споделени правила, 

процедури, традиции и колективни ценности. 

(2) Неизменна част от институционалните политики за подкрепаса: 

1. определянето на училищни ритуали, свързани със: 

а) откриването и закриването на учебнатагодина; 

б) официалното раздаване на дипломата за среднообразование; в) 

награждаване на отличили се ученици и учители; 

г) поддържането на училищен кът и съхраняването на училищното знаме; 

д) честването на националния празник, на официалните празници, на дните 

нанационални герои и будители, на празника на патрона на училището; 

е) изпращане на завършилите зрелостници; 

ж) традиционни срещи на бивши възпитаници на училището; 

2. изборът на: 
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а) училищна униформа и/или знаци и символи; б) 

училищен химн; 

в) избор на знаменосец и асистентки – на всеки две години, с решение на Педагогическия 

съвет по предложение на класните ръководители и след обсъждане с педагог консултант, 

психолог и заместник директор. 

 
3. възпитаването в трайни навици за отдаване на почит и израз на националното самосъзнание 

чрез: 

а) изслушване на националния химн в тържествени за държавата и училището моменти; б) 

поставяне на националния флаг на фасадата нау чилището. 

 
Чл. 17. (1) Институционалните политики зап одкрепа на гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното образование включват и подкрепанаинициативността и 

участиетонаученицитечрезподходящизавъзрасттаимвключващидемократичнипрактики, 

като: 

1. участие в различни форми на ученическо самоуправление и представителство; 

2. организиране на доброволчески дейности във и извън училище; 

3. поддържане на училищни медии с активното участие на учениците (вестници, радио, телевизия, 

списания, интернет страници и др.); 

4. организиране на училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната 

чувствителност, правата на човека, опазването на околната среда и пр.; 

5. организиране на училищни празници и събития, съобразно календара на световните, 

международните, европейските, националните, общинските, местните, професионалните и 

културните дати и празници; 

6. организиране наобучения на връстници от връстници; 

7. развиване на младежкото лидерство; 

8. участие в клубове и неформални групи по интереси; 

9. реализиране на форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция наа гресията; 

10. въвеждане на практиката наученици-наставници за превенция на конфликти, отпадане от 

училище и др.; 

11. проучване на мненията, нагласите и очакванията на учениците относно процеса и 

съдържанието н аучилищното образование и предложения по училищния живот; 12.насърчаване 

на информалното учене на територията на училището за научаване чрез правене извън часовете за 

формално образование и неформално обучение. 


