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 Ролята на училището е от първостепенна важност за възпитанието на учениците. Още 

повече, в днешните условия на пандемия, причинена от COVID-19, на здравна и 

икономическа криза, родителите обръщат по-малко внимание на своите деца – по-малко 

грижи, занижен контрол, по-малко съвместни занимания. Това от своя страна е предпоставка 

за по-лошо възпитание. Ето тук идва ролята на училището. То е институцията, в която 

учениците прекарват най-много време.То е мястото където те придобиват знания, 

контактуват с приятели, опознават заобикалящия ги свят. Именно учителите са хората, които 

имат възможност да въздействат на децата, понякога повече от родителите дори. Всеки 

учител е възпитаващ фактор с поведението си, отношението си и действията си не само в 

присъствена форма на  обучение, но и по време на дистанционно обучение в ел. среда.  

Сега, повече от всякога,  всички участници в образователния процес осъзнават, че 

училището има огромна роля за образованието и за възпитанието на учениците и децата. 

Възпитателният и образователният процес протичат успоредно и зависят един от друг.  

По време на обучението в ОРЕС,  ОУ „Проф. Иван Батаклиев” успя да предостави на 

учениците си качествено обучение. По отношение на възпитателната работа, в настоящият 

план са предвидени дейности, които могат за се осъществяват и в условия на пандемия или 

при  преминаване към ОРЕС, така че възпитателният процес да продължи.  

 

I. ЦЕЛИ 

 

Приоритетни възпитателни цели в педагогическата дейност в ОУ „Проф. Иван Батаклиев“ 

са: 

 

- формиране на ценности, възпитание в нравственост, добронамереност;   

- развиване на емоционалната интелигентност у учениците във възможно най-ранна 

възраст; 

- възпитание в толерантност (в т.ч. интеркултурно възпитание) и уважение към другите;   

- възпитание в отговорност и дисциплина, особено по време на обучение в електронна 

среда;    

- предотвратяване на агресията и възпитание в позитивни междуличностни отношения;  

- гражданско образование и възпитание за формиране и отстояване на активна 

гражданска позиция;  

- възпитание в патриотизъм;   

- правно възпитание (формиране на правно съзнание);   

- екологично възпитание (позитивно отношение към околната среда, опазване на 

околната среда);   

- трудово възпитание (възпитаване на трудолюбие, трудови навици, уважение към 

труда на другите);   

- възпитание на мотивация за учене, формиране на интереси, положително отношение 

към образованието и ученето, независимо дали в присъствена или дистанционна 

форма на обучение;  

- естетическо възпитание;   

- физическо възпитание;  

- взаимодействие и партньорство с родителите, включително по време на ОРЕС  

 

Възпитателната работа в образователната институция се реализира в няколко основни 

направления посредством:  

- личността на учителя като основен възпитателен фактор;  

- ролята на класния ръководител като възпитателен фактор;  
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- личностните взаимодействия с другите представители на педагогическите 

специалисти и непедагогическия персонал;  

- учебното съдържание;  

- дейностите и темите в часа на класа; 

- извънкласни и извънучилищни дейности; 

- дейностите, които ще се реализират по проекти през учебната 2021/22 г.  

 

Възпитателната работа се осъществява не само в присъствената форма на обучение, 

но и по време на евентуално преминаване към ОРЕС. Личността на учителя като възпитаващ 

фактор продължава да бъде водеща, макар и от разстояние.  

 

II. ДЕЙНОСТИ 

 

Темите могат да бъдат представени от гост лектори или учители в рамките на Часа на класа. 

 

1. Здравно образование 

В настоящата учебна година, предвид здравната ситуация, здравното възпитание е 

приоритетно: 

     1.1. COVID-19 – превенция, предпазни средства, лична хигиена, как да предпазваме себе 

си и околните (Екшън план на училището) и запознаване с всички наредби на Министъра на 

Здравеопазването. 

- Беседа с V кл.- “Лична хигиена и превенция в условията на епидемиологична 

обстановка” 

Срок: м. октомври      Отг.: Н. Михайлова 

 

      1.2. Здраве и природосъобразен начин на живот 

1.3. Наркотици и наркомании 

1.4. Сексуално здраве 

      1.5. Алкохол и тютюнопушене 

 

2. Правна култура и гражданско образование 

2.1.Права на детето 

2.2.Престъпление и наказание 

2.3.Хазарт и хазартни игри 

2.4.Кибер престъпност – темата е особено актуална в ситуация на дистанционно обучение и 

работа в ел.среда. Учениците са още по-уязвими към злонамерени интернет въздействия. 

2.5. Безопасност на движението – Участие в седмицата на детската пътна безопасност 

 

 

3. Религия и секти 

3.1. Религия и нравственост 

3.2. Църкви и манастири в България 

3.3. Християнски празници и обичаи  

 

4. Култура на общуването 

4.1. Умения за решаване на конфликти 

4.2. Възпитание в толерантност и междуличностни умения  

4.3. Общуване в семейството и на обществено място 

4.4. Разпознаване на агресивно поведение и предотвратяване на агресия 

4.5. Разпознаване на лидера в класната стая/общността 

 

5. Екология, спорт, туризъм 

5.1. Организиране и участие в спортни състезания, инициативи и добри практики 



 

 

-инициатива по случай „Европейски ден на спорта в училище“-European School Sport Day, 

24. 09. 2021г. 

 

- провеждане на добри практики с други училища по различни видове спорт 

                     

- Общински участия на спортни игри:  

лека атлетика: крос „Пазарджишка есен“   м. октомври 2021 г.               

- щафета под патронажа на община Пазарджик  м. май             2022 г. 

- футбол       м. септември  2021 г.              

- волейбол       м.февруари 2022 

г.                     

- тенис на маса:           м. октомври  2021 г.   

- баскетбол        м. ноември    2021 г.         

 

5.2. Възпитание в отношение към околната среда и нейното опазване 

5.3. Занятия по гражданска защита и защита на населението при бедствия и аварии 

5.4. Създаване на навици за отдих на открито и туризъм 

 

 

6. Патриотично възпитание 

6.1 Национални празници на България: 

- 3 Март – Национален празник на РБ- изготвяне на тематични табла и презентации 

Срок: м. март      Отг.: Д. Младенова, Т. Бончев 

 

6.2. Честване на бележити дати и събития от историята на  РБългария: 

- 1. IX.-  Ден на народните будители- изработване на тематични табла 

Срок: 28. X.2021 г.     Отг.: Д. Младенова, Т. Бончев 

 

- 14. I.-  Освобождение на Пазарджик- радиопредаване 

Срок: 12. I. 2022 г.      Отг.: Д. Младенова, Т. 

Бончев 

 

- 19. II.- Годишнина от обесването на В. Левски- изготвяне на тематични табла, 

презентации. 

Срок: 17. II. 2022 г.     Отг.: Д. Младенова, Т. Бончев 

 

- 1.V.- Годишнина от избухване на Априлското въстание- изготвяне на тематични 

табла, презентации. 

Срок: 28. IV. 2022 г.     Отг.: Д. Младенова, Т. Бончев 

 

- 24. V.- Ден на славянската писменост и култура- изготвяне на тематични табла, 

презентации. 

Срок: 21.V. 2022 г.     Отг.: Д. Младенова, Т. Бончев 

 

6.3. Честване на патронния празник на училището - радиопредаване, посветено на проф. 

Иван Батаклиев. 

Срок: 29. X. 2021 г.      Отг.:  Н. Кръстанова 

 

7. Естетическо възпитание и грамотност 

     7.1. Празник на знанието - I клас 

     7.2. Участие на начален етап в националната седмица на грамотността: 
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     7.3.Участие в седмицата на детската книга : 

– Градът чете с незрящите – Калина Янева, кл. р-ли 

     - Организиране на дейности и състезание между учениците в V, VI и VII кл., свързани 

с отбелязване  Национална седмицата на четенето – Председател, ЕКК по БЕЛ 

      

 7.4. Участие в конкурси, изложби. Посещение на културни институции 

- Изложба  „Народните будители и моето училище”. 

Срок: м. октомври 2021г.                                      Отг.: Т. Каменска, Н. Кръстано 

 

-  Коледна изложба-базар. 

     Срок: м. декември 2021г.  Отг.: Т. Каменска, В. Панкева, Л. Джамалян, Д.          

Тряскова 

 

- Великденска изложба- базар. 

Срок: м. април  2022 г.              Отг.: Т. Каменска, В. Панкева, Д.       Тряскова 

 

- Изложба за 24- ти май- Ден на славянската писменост и култура. 

       Срок: м. май, 2022 г.       Отг.: Т. Каменска 

 

8. Училищна и семейна среда 

      8.1. Училищни ритуали и символи 

      8.2. Връзка  с родителите и семейството 

      8.3. Съвместни дейности с родители и училищното настоятелство 

   8.4. Привличане на родителите в тържествени чествания на дати от националния и 

религиозния календар.  

 

     9. Дейности, свързани с проекта по НП “ Осигуряване на съвременна образователна 

среда”, Модул “ Библиотеките като образователна среда”: 

-  

   

  10.  Дейности, свързани с проекта по НП “ Осигуряване на съвременна образователна 

среда”, Модул “ Културните институции  като образователна среда”: 

-  

   

  11.  

 

III. Взаимодействия с други институции и организации 

1. Партньорска работа с Обществен съвет  и Училищно настоятелство. 

2. Взаимодействие с РУО-Пазарджик. Организиране и провеждане на добри практики 

съгласно Плана за иновации и Плана за квалификация. 

3. Съвместна работа с РИМ- Пазарджик, Етнографски музей, Художествена галерия, 

Младежки дом, Регионална библиотека, ДКТ “ К. Величков”  

4. Други културни институции и организации в града. 

 

Настоящият план за учебната 2021-2022 година е съобразен с извънредната 

епидемиологична ситуация в страната и пандемична обстановка и подлежи на корекции 

съобразно предписанията на компетентните здравни органи! 

 


