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                                 Ученически    съвет 

                          Цели на Ученическия съвет  

 

          ОСНОВНА ЦЕЛ: Да осъществява връзка мeжду учениците - 

от една страна и учителите, родителите - от друга. 

 

 

Целта се конкретизира в следните задачи: 

1. Съблюдаване за изпълнението на задълженията на 

учениците.         

2. Организиране на вътреучилищни и извънкласни занимания, 

състезания, конкурси и др. 

3. Представяне на учениците пред други институции. 

4. Стимулиране ангажираността в общоучилищния живот. 

5. Съдействи за изграждането на активна позиция към 

явления и процеси в общността. 

6.  Активно участие в дейности, насочени към личностно 

развитие на учениците и поемане на отговорност. 
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План за дейностите на Ученическия съвет за 2014-

2015 учебна година: 

 

1.  Изготвяне на календар за предстоящи събития. 

2. Организиране на дискусии по теми, предложени от 

учениците. 

3. Организиране на консултации ОТ ученици ЗА 

ученици. 

5. Провеждане на анкети по актуални теми и 

изготвяне на презентации полезни за учениците от 

всички възрасти. 

6. Сформиране на екипи за работа с училищното 

радио и видеостената. 

7. Изготвяне на график и осъществяване на 

дежурства с цел опазване на училищното 

имущество и предотвратяване на училищния 

тормоз. 

8. Осъществяване на съвместни дейности с 

Училищното ностоятелство и Местния 

парламент. 

9.Обмен на опит с друг ученически съвет. 

 

 



Ученически съвет 

 

Статут на Ученически съвет в СОУ "Христо Ботев”  

І. Общи положения: 

1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, 

който дава възможност на учениците да участват активно в 

процеса на взимане на решения, касаещи училищния живот и 

ученическата общност. 

2. Създаването на ученическия съвет е отговор на потребностите от 

активизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище. 

3. Основни принципи на действие: демократичност, толерантност, 

инициативност и отговорност. 

 

ІІ. Цели на ученическия съвет: 

1. Да обединява и представлява учениците от училището. 

2. Да дава гласност на проблемите на учениците. 

3. Да защитава правата и интересите на учениците. 

4. Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот. 

5. Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и 

процеси в общността. 

6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие 

на учениците и поемане на отговорност. 

 

 

 



ІІІ. Членство 

Всеки клас излъчва двама представители на базата на следните 

критерии: 

1. авторитет пред учениците и учителите; 

2. способност и готовност да разбереш и защитиш интересите на 

съучениците си пред административното ръководство/ учителите/ 

ученическата общност; 

3. умение да изразиш и защитиш общото мнение, дори и то да е в 

противоречие с твоето лично; 

4. готовност да поемеш отговорност; 

5. умение да установиш и поддържаш контакти с ученици и учители;  

6. съпричастие към училищния живот. 

Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото 

представителство. Упражняването на правата и изпълненнието на 

задълженията, специфични за един ученически представител, е въпрос 

на личен избор и отговорност. 

Избирането на представителите става по време на часа на класа, с 

провеждане на открито или тайно гласуване, в зависимост от 

желанието на учениците. За избран се счита този ученик, който е 

получил най-много гласове. 

 

Представителите на класовете се избират за срок от една учебна 

година. В случай че сред учениците от един клас преобладава 

мнението, че техният представител не защитава интересите на 

класа, може да се произведе нов избор. 

 

 

 



ІV. Права и задължения: 

1. Ученическите представители имат следните права: 

1.1. Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между 

съучениците си, ученици и учители. 

1.2. Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред. 

1.3. Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до 

училищния живот. 

1.4. Да защитават интересите на съучениците си пред 

ръководството и Педагогическия съвет. 

1.5. Да представят становища на Ученическия съвет пред 

ръководството и  Педагогическия съвет. 

2. Ученическите представители са длъжни да изпълняват следните 

задължения: 

2.1. Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи 

училищния живот. 

2.2. Да представят обективно и аргументирано становището на 

своите ученици по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с 

тяхното. 

2.4. Да предават точно и навреме актуална информация за 

училищния живот, както от учениците към учителите, така и от 

учителите към учениците. 

2.5. Да търсят среща с учителите и  с ръководството на училището 

винаги, когато възникне важен за учениците проблем. 

2.6. Да се събират ежеседмично, за да обсъдят актуални теми и 

проблеми в училището и разработят позиция и план за действие по 

тях. 

 



V. Ученическият съвет взаимодейства активно с: 

1. класните ръководители и учители; 

2. училищното ръководство и Педагогическия съвет; 

3. родителската общност и Училищното настоятелство; 

4. ученическите съвети на други училища; 

5. извънучилищни институции, организации и фирми; 

6. неправителствени организации, сдружения. 

VІ. Финансиране: 

Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от 

училищното настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и 

други инициативи на учениците и училището. 

 

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

         Календарен план за дейността на ученическия съвет на 

СОУ”Христо Ботев” с.Горна Малина 2014/2015 уч.г. 

 

1. Откриване на учебната година 

2. Провеждане на заседания на УС /всеки понеделник от 13.00ч. за 

решаването на текущи въпроси и вземането на решенията 

им. 

3. Отбелязване Деня на народните будители – 1ноември 

4. Отбелязване 16 ноември- Световен ден на толерантността 

5. 19-25ноември Национална седмица за справянето с насилието 

и тормоза над деца и ученици 

6. 20 ноември отбелязване 25г. от подписването на 

Конвенцията за правата на детето 

7. Отбелязване на 1 декември – Международен ден за борба 

срущу СПИН 

8. Изработване на коледна украса 

9. Подготовка и участие в благотворителен коледен базар и 

концерт под наслов: ”Стори ДОБРО” 

10.   167г.от рождението на Христо Ботев 

11. „...А какво е любов?” Изработване на валентинки послучай 14 

февруари 

12.  Участие в тържествата по повод 142г. от гибелта на 

Апостола 

13.  Отбелязване на 1 Март – изложба 

14.  Честване на 3 март – Национален празник на Република 

България 

15.  Изработване на Великденска украса 

16.  Отбелязване на 22 април - Ден на Земята 

17.  Отбелязване на 23 април – Международен ден книгата 

18. Отбелязване на 9 май – Ден на Европа и провеждане ден на 

ученическото самоуправление 

19.  Включване в тържествата по повод 24 май – Деня на 

славянската писменост и българската култура 

20. Изпращане на учениците от 12 клас 



21. Приключване на дейността на УС. 

22. Отчетно събрание 

                                                                       

 

                                                         Председател на УС: 

                                                     Василена  Василева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                  Представители на ученическия съвет 

 

 2”А” Зорница Йотова 

          Георги Илиев 

 

2”Б” Теодора Колева 

         Нурсел Илханова 

 

3”А”Гергана Георгиева 

        Изабел Игнатова 

 

3”Б”Силвестър Димитров 

        Алекс Стефанов 

 

4”А”Теодора Николова 

        Мартин Георгиев 

 

4”Б”Мария Джерекарова 

        Диамерис Маринова 

 

5”А”Гергана Колева 

        Емил Лазаров 

 

5”Б”Христо Георгиев 

       Стилиян Петров 

 

6”А”Петя Георгиева 

        Милияна Янакиева 

 

6”Б”Ася Цекова 

        Сузана Иванова 

 

7     Станислав Спасов 

      Цветелина Милушева 

 

 



8   Петя Иванова 

    Теодора Веселинова 

 

9  Цветелина Христова 

   Габриела Георгиева 

 

10 Христина Савова 

     Ивелина Темелкова 

 

11 Таня Стойнова 

     Иван Тасков 

 

12 Василена Василева 

    Паулина Венкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     


