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Състав на комисията: 

Председател: Калинка Минкова Николова 

Членове:      

Краси Нейкова Петкова 

Галина Димитрова Георгиева 

Кремена Ангелова Грозева 

 

Съдържание: 

І. Решаване на конкретни проблеми на учениците в съответствие с актуалните 

проблеми на обществото 

ІІ. Цел: 

1. Развитие на личността на ученика 

2. Развитие на естествените заложби и тяхното реализиране 

ІІІ. Направление: 

1. В урочната дейност: 

1.1. Рационалното използване на учебното съдържание за осъществяване на всички 

направления на възпитателната работа 

1.2. Стимулиране на желанието на ученика да доразвива естествените си заложби  чрез 

урочното съдържание във всички учебни дисциплини. 

1.3. Активизиране на нестандартното мислене и творческата позиция чрез използването 

на разнообразни форми и методи в урочните единици: беседа, дискусии, разговори, 

срещи, състезания, викторини, наблюдения. 

В извънурочната дейност 

2.1. Разширяване и допълване целите и съдържанието на урочната работа в училище 

чрез дейността на класните ръководители 

2.2. Изграждане на ученически съвети във всеки клас и включването им в планиране, 

организирани , повеждане часовете на класа 

Срок: Постоянен 

Отг: Кл. ръководители 

2.3. Насочване дейността на класните  ръководители към: 

– изграждане на умения за общуване; 

– запознаване с националните традиции, обичаи и ценности, тяхното опазване  и 

доразвиване; 



– осъществяване на широки контакти с духовно – естетическите достижения на 

човечеството; 

– подготовка за социален диалог и сътрудничество на основата на толерантността и 

зачитането на човешките права. 

Срок: Постоянен 

Отг:  Кл. ръководители 

2.4. Насочване дейността на ръководителите на ИП, извънкласни дейности, секции към 

предлаганата тематика 

– доразвиване на естествените заложби, дарби и таланти 

– по-широка изява и самоизява на познавателните, емоционалните и физическите 

способности на учениците 

2.5. Продължаване взаимодействието между училищните състави и читалищата за 

съвместна дейност 

3. В извънучебната дейност: 

3.1. Привличане  на училищното настоятелство и обществеността в организирането на 

класни и общоучилищни дейности, свързани с възпитателната работа 

Срок: Постоянен 

Отг:   Директора 

3.2. Посещения на изложби  , концерти, музеи, исторически забележителности, 

библиотеки 

3.3. Срещи и разговори с дейци на науката и културата 

3.4. Форми на художествено-творческата и естетическа дейност 

ІV. Възпитателна работа в училището: 

1. Основни задачи: 

1.1. Развиване на познавателните и интелектуалните способности на учениците 

1.2. Преодоляване на слабостите във възпитателната работа, породени от социалната 

среда днес 

1.3. Формиране на гражданска, нравствена, естетическа, правова, физическа, здравна и 

екологична култура на личността 

1.4. Формиране на система от общоучилищни и общочовешки ценности 

1.5. Възпитаване в дух на родолюбие и уважение към човешките права и свободи 

1.6. Ориентация на учениците в света на професиите и адекватен училищен и 

професионален избор според личните предпочитания, интереси, способности и 

социални потребности 



1.7. Превантивна работа с учениците в риск и с противообществени прояви 

1.8. Формиране на модел на поведение чрез участие на подрастващите в дейности с 

дълбоко личностен смисъл и социална значимост 

2. Цели: 

Комплексната работа в училището да осигури: 

2.1. Свобода на избора 

2.2. Практическа изява 

2.3. Условия за творческа изява в интелектуален, естетически, социален и физически 

аспект 

3. Направления: 

3.1. Здравето и човека 

3.4. Природата и човека 

3.3. Обществото и човека 

3.4. Проблеми на класа: 

– Аз и другите 

– Аз и моят свят 

4. Изготвяне на годишен отчет за изпълнение на културните и спортни дейности, 

заложени в плана на училището 

 


