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Екип по гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование – 

нормативни и организационни основания за формиране 

Нормативни и/или 

организационни основания за 

формирането му 

Чл. 19, ал. 1 от Наредба № 13 от 21 септември 2016 г. 

за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. 

Цел/предназначение 

 

 

Екипът по гражданско, здравно, екологично и 

интеркултурно образование е постоянно действащ. 

Той се създава за разработване и координиране на 

прилагането на институционалните политики за 

подкрепа на гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното образование в образователната 

институция.  

Срок, форма на определяне, 

съгласуване/приемане 

 

Постоянно действащият екип за разработване и 

координиране на прилагането на институционалните 

политики за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование в 

образователната институция се сформира по ред и за 

срок, определени в правилника за дейността на 

училището.  

Липсата на предявени единни изисквания дава 

възможност на образователните институции да се 

съобразят с конкретните училищни условия. 

Целесъобразно е екипът да е определен преди 

началото на учебната година. Съставът му може да е 

по предложение на педагогическия съвет, а срокът на 

действие – повече от една учебна година, ако не са 

настъпили промени, които да налагат промяна.  

Състав, организация на 

дейността 

 

 

Въпросът за състава на постоянно действащия екип за 

разработване и координиране на прилагането на 

институционалните политики за подкрепа на 

гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование също е въпрос от 

компетенциите на образователната институция. 

Освен педагогически специалисти, в екипа могат да 

участват ученици и родители по ред, определен в 

правилника за дейността на училището.  

Основна/и дейност/и на екипа 

 

 

✓ Анализ на потребностите на училищната 

общност, с оглед определяне на училищните 

приоритети, свързани с гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование – 

те трябва да са част от стратегията за развитие на 

училището. 

✓ Разработване и координация при прилагането на 

институционалните политики, свързани с 

гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. В тях се 

предвиждат конкретни подходи и начини на 

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

екологичното и интеркултурното образование в 

образователната институция. Институционалните 

политики се отразяват в програми по гражданско, 

здравно, екологично и интеркултурно 

образование, които се разработват и актуализират 

за периоди и по ред, определени в правилника на 

образователната институция. 

Насоченост на институционалните политики: 

• изграждане и поддържане на демократична 

училищна организационна култура, която 

насърчава спазването на споделени правила, 

процедури, традиции и колективни 

ценности; 

• подкрепа на инициативността и участието 

на децата и учениците чрез подходящи за 

възрастта им включващи демократични 

практики; 

• подкрепата за мултикултурната среда. 

✓ Анализиране на прилагането на 

институционалните политики, свързани с 

гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование и извеждане на 

аспекти на усъвършенстване на дейностите в 

училището в тази насока.  

Необходими взаимодействия с 

длъжностни лица и институции 

 

 

Постоянно действащият екип за разработване и 

координиране на прилагането на институционалните 

политики за подкрепа на гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование следва 

да работи в тясна връзка и сътрудничество с 

ръководния екип на образователната институция и с 

Ученическия съвет, да взаимодейства с родителите на 

учениците, както и с институции и организации, 

които биха могли да подкрепят реализирането на 

гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование на училищно ниво.  

Документиране на дейността 

 

 

• годишен план, програми на образователната 

институция с насоченост към гражданско, 

здравно, екологично, интеркултурно 

образование; 

• протоколи от заседания (ако се смята за 

необходимо и целесъобразно). 

 

 


