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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ” с. Равно поле, общ. Елин Пелин ул. 

„Васил Левски” №2, тел.0897048706,e-mail:  ou_ravno_pole@abv.bg, 

http://ou-ravnopole.idwebbg.com/ 

 

       

 

           Утвърдил:.............. 

В. Вранчева-директор 

План    
за    

дейността на комисията по екология и 

здравно образование за 2021/2022г. 
 

 

  В училище се обучават  46  ученика, разпределени в шест   паралелки. В начален курс – 1-

4 клас учениците, изучаващи предмета Родинознание,  Околен свят  и Човекът и 

обществото са 31. В горен курс се обучават 15 ученика, които изучават природни науки. 

1. 1. Цели: 
2. 1.1.Да подпомага обучението по  химия и опазване на околната среда, човекът и 

природата, биология и здравно образование 

3. 1.2.Да изгражда у учениците активна позиция по екологичните проблеми и стремеж 

за създаване на екологично чиста среда и развитие на тяхното творческо мислене. 

4. 2. Задачи:  

5. 2.1.Определяне на приоритетите , съобразно националните екопрограми и стратегии 

за развитие. 

6. 2.3. Разработване и реализиране на екопроекти и екоизложби за опазване и 

възстановяване на околната среда на училищно ниво. 

3. Основни дейности 

7. 3.1.Провеждане на обучение по екология и опазване на околната среда. 

8. 3.3.Подпомагане на обществени инициативи за защита на природата. 

9. 3.4.Обмен на информация и опит с природозащитни организации  

 

 

mailto:ou_ravno_pole@abv.bg


 2 

 

10. 5.Задачи 5.1Да се дават знания за околната среда,като съвкупност от екосистеми, да се 

изясни характера на взаимовръзките в системата „среда – производство” и „среда – 

човек” при условията на пазарна икономика, да се запознаят учениците с основните 

глобални замърсители на околната среда. 

5.2.Да се възпитава гражданско отношение към околната среда; да се изградят научни и 

изследователски  интереси към проблемите на нейното опазване, и възпитава 

естетически вкус. 

5.3.Да се формират основни природозащитни понятия за „опазване на природата” и 

„отрицателните въздействия и последици от човешката дейност върху природата” 

11. План-график за реализиране на целите. 

11.1 Управление на емоциите и психично здраве – Европейски ден на спорта „Играя 

и събирам разделно“ 

Срок – м.септември-октомври              

 Отговорник: Анета Борисова 

11.2 Световен ден на животните  - изготвяне на табло       

  

Отговорник: Цв. Николова 

Срок – м. октомври 

11.3 Ползата от движението  –беседа с учениците от VI клас  

Отговорник: Цв. Николова 

Срок – м. ноември 

11.4 Честване деня на водата -22 март  

Отговорник: Цв. Николова 

Срок – м. март 

11.5 Защо да събираме разделно? 

Отговорник: Цв. Николова 

Анета Борисова  

Срок: април   

 

Изработили : Цв. Николова и Анета Борисова 
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