План на УС
Основно училище „Христаки Павлович” гр. Дупница
План за работа
на Ученическия съвет
през учебната 2017–2018година
I . Обект на дейност
1. Организиране на училищния живот в неговите
делнични и празнични дни.
2. Организиране на извънкласни и
извънучилищни мероприятия.
3. Възпитание на учениците в патриотичен дух,
добродетели и изобретателност.
II.Цели
1. Развиване на таланта на всички ученици и опит
за обогатяване на училищната история.
2. Личностно , професионално ориентиране и
възпитание в съхраняване на
човешките ценности.
3. Изграждане на умения за свободно изразяване
на мнения, идеи и предложения.
III. Задачи
1. Развитие на въображението на ученика.
2.Създаване на предпоставки за личностна
мотивация на учениците, за
съзнателно и активно участие в училищния живот.

IV.Дейности и мероприятия
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА
1.Избиране състава на училищния Ученически
съвет.
2.Изготвяне на план за дейността на Ученическия
съвет за учебната 2017-2018г.
МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА
1.Отбелязване Деня на народните будители.
2.Отбелязване на Международния ден на
толерантността –16 ноември.
МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 2017 ГОДИНА
1.10.12 –Международен ден на човешките права.
Изготвяне на табло.
2.Участие в Коледен базар
3.23.12 –Рождество Христово (Коледа) –изготвяне
на коледна украса на
училището. Раздаване на късмети и подаръци от
Дядо Коледа.
МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА
1.11.01 Отбелязване на Международния ден на
думата „Благодаря“
2.21.01 Отбелязване на Деня на прегръдката

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА
1.Отбелязване на 14 февруари –Деня на Св.
Валентин. Кутия за Валентинки.
2.Отбелязване деня на Левски –19 февруари.
Оформяне на кът във фоаето на
училището.
МЕСЕЦ МАРТ 2018 ГОДИНА
1. Баба Марта-раздаване на мартеници
2.03.03 –Оформяне на кът във фоаето на
училището за отбелязване на
годишнината от Освобождението на България.
Презентация.
3.Отбелязване на 08.03 –Международният ден на
жената.
4.1-ва пролет.21.март
МЕСЕЦ АПРИЛ 2018 ГОДИНА
1.Отбелязване Деня на Земята -22 април,
Почистване на двора и тревните
площи в училището.
2. Отбелязване на Възкресение Христово–
Великден. Великденска кошница с яйца

МЕСЕЦ МАЙ 2018 ГОДИНА
1. 9 май –Ден на Европа -Ученическо
самоуправление.
2. Ден на славянската писменост и култура 24 май.
Оформяне на табло и кът в училище.
МЕСЕЦ ЮНИ 2018 ГОДИНА
1.Деня на детето 01 юни

Учредяване на ученически съвет
Училищният съвет при ОУ „Христаки Павлович”, гр.
Дупница беше учреден на
10. 10. 2016 г. Това е организация, създадена от
самите ученици, с една основна цел –да се грижат
за интересите си и активно да участват в
училищния и обществения живот. Тук те ще имат
възможност да развият ценни умения като: работа
в екип, изготвяне на план или проект,
представянето им пред аудитория. Това ще ги
направи по –самоуверени, смели и вярващи в
собствените си възможности. Ентусиазмът, с който
се включиха в ученическия парламент показва, че
учениците са готови да дадат най –доброто от себе
си в работата, свързана сучилището. Дейността на
организацията ще бъде под ръководството на г-жа
Лора Делибалтова

Състав на ученическия
съвет
Председател
Мирослава Димитрова Христова VI кл.
Заместник председател
Аделина Стоянова Василева VIIкл.
Протоколист
Маряна Богомилова Христова VIIкл.
Секретар
Мелани Райчева Александрова V кл.
Членове:
Божидар Асенов Николов VII кл.
Стоил Траянов Стоилов VII кл.

УСТАВ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
Част І
Общи положения
1. Ученическият съвет е доброволно обединение.
То е самоуправляващо се,
демократично, нерелигиозно и политически
необвързано.
Цели и дейност
2. Ученическият съвет дава възможност за
публичност и гласност при изразяване мненията на
учениците и за изявяване на техните таланти и
интереси.
3. Ученическият съвет стимулира ангажираността
на учениците към училищния
живот.
4. Ученическият съвет помага за участия в
дейности, свързани с превенц
ията на наркотични, алкохолни зависимости,
трафик на хора и др.
5. Ученическият съвет може да организира
благотворителни кампании в подкрепа на отделни
лица или групи в неравностойно положение.
6. Ученическият съвет участва в разработването на
план за дейн
остта си през текущата година и поема отговорност
за реализация на дейностите, предвидени в него.

7. Ученическият съвет може да инициира и да
участва в работа по проекти,
самостоятелно или съвместно с учители, училищно
ръководство, родители.

Част ІІ
Органите на управление в Ученическия съвет са:
1. Общо събрание
2. Управителен съвет
Общото събрание се свиква:
1.Редовно –два пъти месечно
2.Извънредно –при решение на Управителния
съвет
Общото събрание има следните функции:
1.Утвърждава план за дейностите през текущата
учебна година
2.За всяко заседание се изготвя протокол
Управителният съвет има следните функции и
състав:
1. Изготвя и предлага за гласуване план за
годишната дейност
2.Съхранява всички документи, отнасящи се до
дейността на Ученическия съвет
3.Състав: Председател, Заместник председатели,
Протоколист и Секретар касиер
Част ІІІ
Членство в Ученическия съвет
Всеки представител има право:

1.Да избира и да бъде избиран в Управителния
съвет
2.Да прави предложения и да поставя за
обсъждане въпроси,касаещи учениците
3.Да участва в събранията и да гласува при
вземане на решения
4.Да предлага промени
5.Да изразява позиция по всички въпроси,
отнасящи се до училищния живот
Всеки представител е длъжен:
1.Да предоставя точно и своевременно актуална
информация пред съучениците си за взетите
решения и за предстоящите инициативи
2.Да участва в събранията, да прави конструктивни
предложения и да представя аргументирано и
обективно мнението на съучениците си
3.Да съдейства за постигане на целите на
Ученическия съвет
4.Да бъде обективен при излагане на факти и да
съдейства за конструктивно
разрешаване на конфликтни ситуации
5.Да не уронва с поведението си престижа на
училището и достойнството на
съучениците и преподавателите си
6.Да спазват принципите за доброволност и
прозрачност при набиране на средства и при
изразходването ми.
Част ІV.
Ученическият съвет взаимодейства с:
1.Ръководството на училището

2.С класни ръководители и учители
3.С родителска общност и Училищно настоятелство

