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I. Общиположения: 

1. Ученическият  съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност 

на учениците да участват активно  в процеса на вземане на решения, касаещи училищния 

живот и ученическата общност. 

2. Създаването на ученическия съвет е отговорна потребност от активизиране и 

демократизиране на взаимоотношенията в училище. 

3. Основни принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност и 

отговорност. 

ІІ. Функции на ученическия съвет: 

1. Утвърждава формите и правилата на ученическото самоуправление; 

2. Прави предложения пред директора и ПС относно начините на упражняване на 

правата на учениците; 

3. Мотивира учениците да участват активно при вземане на решения, касаещи 

училищния живот и ученическата общност; 

4. Участва в изработването на ПДУ, ЕК; 

5. Подпомага провеждането на дейностите на паралелките и общоучилищните изяви; 

6. Работи по проекти съвместно с другите ученици, учители, училищно ръководство и 

родители;  

ІІІ. Членство 

Всяка паралелка излъчва един представител на базата на следните критерии: 

1. лидерски качества и креативност; 

2. организаторски умения, умения да мотивира и обединява връстниците си за 

определени каузи; 

3. умение да изразяват и защитават общото мнение, дори и то да е в противоречие с 

личното им мнение; 

4. готовност за поемане на отговорност; 

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 

гласуване. За избран се счита този ученик, който е получил най-много гласове. 

Представителите на паралелките се избират за срок от една учебна година. В случай, че 

сред учениците от една паралелка преобладава мнението, че техният представител не 

защитава интересите им, може да се произведе нов избор. 



ІV. Дейности: 

Представителите на Ученическия съвет: 

1. Участват при вземането на решения по училищни въпроси: 

1.1. училищните правилници – ПДУ, ЕК, правила за поведение в паралелките, 

училищни ценности; 

1.2. преподаването и учебния процес; 

1.3. благополучието на учениците 

     2. Изграждат взаимоотношения за позитивен училищен дух: 

            2.1. по време на междучасията; 

           2.2. по време на класни, извънкласни и училищни дейности; 

           2.3. при индивидуална подкрепа от съученици, учебни часове и др.; 

     3. Откликват на тревогите и потребностите на учениците: 

          3.1. подкрепа за изразяване на лично мнение; 

          3.2. решаване на конфликти; 

          3.3. подобряване на условията за учене; 

          3.4. отчитане на свършената работа; 

          3.5. противодействие на прояви на расизъм, тормоз и друг вид дискриминация. 

     4. Допринасят за промени в училищната общност и широката общественост: 

         4.1. чрез действие на ученически екипи, създадени за проучване и действие по 

определени въпроси и теми; 

         4.2. чрез активно участие при разработване и реализиране на проекти; 

         4.3. чрез набиране на средства и дарения за подпомагане на обществени каузи и 

начинания за постигане на промени.   

V. Права и задължения: 

1.Права на членовете на УС: 

1.1. да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между съучениците си, 

ученици и учители; 

1.2. да вземат отношение по правилника за дейността в училище; 

1.3. да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот; 

1.4. да защитават интересите на съучениците си пред ръководството и ПС; 

1.5. да представят становища наУС пред ръководството и  Педагогическия съвет 



2.Задължения на членовете на УС: 

2.1. да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи училищния живот; 

2.2. да представят обективно и аргументирано становището на своите съученици по 

даден въпрос, дори и когатото 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 поне веднъж в месеца, за да обсъдят актуални теми и проблеми в 

училището и разработят позиция и план за действие по тях. 

 VI. Длъжности в УС 

1. Председател 

2. Заместник председател 

 

 


