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ПРАВИЛНИК
НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ
В ОУ 55Св0 св„ Кирил и Методий"
за уч„ 2022/2023 m
Общи положения:
1. Ученическият училищен съвет е демократичен орган на ученическо
самоуправление, който дава възможност на учениците да участват
активно в процесите на взимане на решения, които се отнасят до
ученическата общност. Той развива дейност съобразена с
образователната и здравна програма, правилника за вътрешния ред,
хигиенните изисквания и интереси на учениците.
2. Изграждането на училищния съвет е отговор на потребностите от
хуманизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
3. При изпълнение на своите дейности, ученическия съвет взаимодейства
с Педагогическия съвет на училището.
4. Принципи на действие: демократичност, толерантност и инициативност.
5. Ученическият училищен съвет се събира един път месечно.

Цели на ученическия оътет;
1. Създаване на благоприятна обстановка в училище, способстваща
за развитие на психическото и физическото здраве на децата.
2. Повишаване привлекателността на училището.
3. Да обединява и представлява учениците от училището.
4. Да дава гласност на проблемите на учениците.

in.

5. Да защитава правата и интересите на учениците.
6. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в
общоучилищния живот,
Изглаждане
1. Право на участие в ученическия съвет на училището имат ученици на
възраст от 7 г., които са избрани от класа си и притежават:
1/лидерски качества и креативност;
21 организаторски умения, както и умения да мотивират 14 Об©ДИНЯВ^Т
връстниците си за определени каузи;
3/ умения да изразяват и защитават общото мнение,
2.

3.

4.
5.

IV.

4/ готовност за поемане на отговорност.
Ученическият съвет на училището се състои от представители на всеки
клас и се ръководи от председател и двама заместник-председатели.
Изборът им се осъществява от Ученическия съвет.
В своята дейност учениците се подпомагат от заместник - директора
по учебната част, главния учител, представител на училищното
настоятелство, които координират и подпомагат работата му и
класните ръководители в процеса на избор на училищния ученически
съвет.
Трима представители на училищния ученически съвет участват в
състава на координационния съвет за превенция на училищния тормоз.
По преценка на директора на училището председателят и заместникпредседателите на Ученическия съвет могат да участват в заседание
на педагогическия съвет с право на глас.

ФУНИЩИИ Н А У Ч Е Н И Ч Е С К И Я У Ч И Л И Щ Е Н С Ъ В Е Т
1. Утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление
в училище;
2. Прави предложения пред директора и педагогическия съвет
относно начините на упражняване на правата на учениците;
3. Мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане
на решения, касаещи училищния живот и ученическата общност;
4. Участва в изработването на правилника на училището;
5. Посредничи в разрешаването на възникнали проблеми свързани с
организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните
, дейности;
6. Подпомага провеждането на дейностите на паралелките, класовете и
общоучилищните изяви;
7. Работи по проекти съвместно с другите ученици, учители, училищното

ръководство и родителите.

ПРАВА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ
1. Да бъде посредник при разрешаване на конфликти.

2. Да предлага на училищното ръководство и педагогическия съвет мерки
за подобряване на образователно-възпитателиия процес.
3. Да изразява позиция по всички въпроси отнасящи се до училищния
живот.
4. Да защитава позициите на съучениците си п р е д р ъ к о в о д с т в о т о и
Педагогическия съвет.
Да участват в благотворителни и дарителски акции, културни прояви и
други дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на
национални и регионални кампании.

ЗАДЪЛЖЕНИЯ УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧМИШВН СЪВЕТ
1. Да отговаря на изискванията на правилника за дейността на
училището, както всички останали ученици
2. При наложена административна санкция от училището бива изключен
от ученическия училищен съвет.
3. Членовете му да представят обективно и аргументирано
становището на своите съученици по даден въпрос, дори и когато то
е в противоречие с тяхното.
4. Да търсят среща с ръководството, класния ръководител и учителите
в училище винаги, когато възникне важен за училището проблем.

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДЕЙНОСТТА СИ УЧЕНИЧЕСКИЯ
УЧЩЗИЩЕН СЪВЕТ СИ ВЗАИМОДЕЙСТВА С:
>
>
>
>
>
>

Училищното ръководство и Педагогическия съвет;
Представителя на училищното настоятелство;
Класните ръководители и учителите;
Ученическите съвети и парламенти на други училища;
Младежки общински съвет;
Извънучилищни държавни и неправителствени организации имащи
отношение към образованието и възпитанието на подрастващите.

Преходни ш заключителни разпоредби:
1. Правилника влиза в сила след приемане на заседание на УУС с
Протокол №1 от 16.09.2022.
2. Изменение и допълнение на правилника може да настъпи при промяна
на
нормативните
разпоредби,
регламентиращи
ученическото
самоуправление.

УСТАВ
НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1. Общи положения
1. Ученическият съвет /УС/ е доброволно ученическо обединение, орган на
Ученическото самоуправление. Изграждането на ученически съвет е отговор
на потребността от демократизиране на взаимоотношенията в съвременното
училище.
2. Седалище на УС и адрес: гр.Самоков, ул. „Кирил и Методий" N° 2.
3. В своята дейност УС се ръководи от следните принципи:
3.1 Спазване на законите на Р. България
3.2 Следване на традициите на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" - град
Самоков
3.3 Демократичност
3.4 Толерантност
3.5 Инициативност
4. С дейността си УС се стреми да постигне следните цели и задачи:
4.1 Да обединява и представлява учениците от училището.
4.2 Да дава възможност на учениците да участват активно в процеса на
вземане на решения, касаещи ученическата общност.
4.3 Да дава гласност на проблемите на учениците и съдейства за
решаването им, защитавайки правата и интересите им, съблюдавайки за
изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с
Правилника за дейността на училището.
4.4 Да стимулира ангажираността на учениците в общоучилищния живот,
да съдейства за разнообразяване и подобряване организацията на
свободното време на учениците, да участва в дейности, свързани с
превенцията на негативни поведения, зависимости и др. '.

Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие
на учениците и поемане на отговорност, пряко участие в
училищното самоуправление.
4.5 Да съдейства при необходимост за подобряване
взаимоотношенията между ученици - ученици и ученици учители и др., като осъществява комуникация между
учениците от една страна и Ръководството на училището,
Педагогическия съвет и/или Училищното н а с т о я т е л с т в о , о т
друга.

4.6 Да осъществява сътрудничество с други ученически
съвети.

1L Основни органи на УС, права и задължения на
членовете на УС.
1. Право на членство в ученическия съвет има всеки ученик, избран
за представител на класа си .
2

- О раните на упраеленм® на УС са:
2.1 Общо събрание /ОСУС/,включващо всички членове на УС.
2.2 Управителен съвет.

3. Общото събрание:
3.1 Заседава най-малко един път на всеки месец или почесто.
3.2 Заседава извънредно при решение на Управителния съвет.
4. Общото събрание включва всички представители на
в с и ч к и класовете в училището.
5. Всеки представител на паралелка има право на глас.
6. Общото събрание:
*

6.1 Приема програма за годишната дейност на УС.
6.2 Представя свои предложения при изработването на
Правилника за дейността на училището
/раздел Права и задължения на учениците/, Годишния план
на училището /раздел Извънкласни дейности/
6.3 Приема отчета на Управителния съвет за годишната

дейност.
6.4 Приема новите членове, освобождава и изключва такива
при необходимост, съгласно правилата посочени в този
Устав
6.5 Обсъжда, дискутира и подпомага разрешава проблеми,
касаещи учениците и училището.
6.6 Счита се за редовно, ако присъстват повече от половината
членове.
7. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено
мнозинство от присъстващите при явна или тайна форма на
гласуване.
8. За всяко заседание на Общото събрание се изготвя протокол.
9. Управителният съвет се избира от Общото събрание за една
учебна година.
ю.

Управителният съвет:
Ю.1 Ръководи дейността на УС.
Ю.2 Представлява УС на училищно, областно и национално
ниво.

11. Управителният съвет изготвя и предлага на гласуване
програмата за годишната дейност на УС на Общото събрание .
12. Управителният съвет се състои от: председател, заместник председател, секретар, организатор
13

- Председателят на Управителния съвет:
13.1 Ръководи срещите и контролира дейността на УС.
13.2 Ръководи и координира работата на Управителният
съвет.
13.3 Представлява Ученическия съвет на срещите с други
ученически съвети.
13.4 Представлява УС пред училищното ръководство и
• изразява официалното мнение на УС и взетите от него
решения на Педагогическите съвети.
13.5 Изготвя отчета на Управителния съвет за годишната

дейност на УС и го представя на Общото събрание в края
на учебната година.
14. Заместник -председателят подпомага дейността на
председателя и изпълнява функциите на председателя при
негово отсъствие.
15. Председателят^ заместник - председателят:
15.1 Водят протокол за всяка среща в Протоколната книга.
15.2 Водят отчет за присъствията на членовете на УС.
15.3 Информират учениците за предстоящите срещи на
Обикновените м на Общите събрания
15.4 Съхраняват всички документи на УС.
16. Секретарят:
16.1 Разпространяват информация, свързана с дейността на УС
16.2 Разпространяват информация за събития, организирани от
УС
16.3 Информират учениците за предстоящите срещи на
Обикновените и на Общите събрания
17.0рганизатооът.
17.1 Организира, подпомага и участва в реализацията на
дейностите по плана на УС.
17.2 Дава предложения за оптимализиране на процесите по
координацията на дейността.
Всички длъжности в УС имат мандат една година.
Избират се на Общо събрание в началото на учебната година.
18.Права и задължения
Всеки член има прав©:
18.1 Да избира и да бъде избран за член на Управителния
съвет.
18.2 Да предлага за обсъждане въпроси и идеи свързани с
дейността на УС.
18.3Да предлага промени в настоящия устав на Общото
събрание.

Всеки член е длъжен:
18.4Да участва в заседанията на УС.
18.5 Да спазва настоящия устав.
18.бДа изпълнява решенията на Общото събрание.
18.7 Да съдейства за постигането на целите на УС.
18.8Да изразява мнението на своите съученици.
19 Членовете нямат право:
19.2 Да нарушават добрия тон и да пречат на работата на УС.
19.3Да работят против интересите на училището.
20 Прекратяване на членство е възможно:
20.2 По собствено желание на ученика, като се подаде молба
към Председателя на УС
• 20.3 При завършване на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий15
20.4 По искане на мнозинството от съответната паралелка,
която ученикът представлява, с предварителна обосновка.
20.5 При грубо нарушаване на този устав, при уронване
престижа на училището и УС,
20.6 При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания
на УС, като представителят на класа се лишава от право д а
участва като кандидат при нови избори.
20.7 Една паралелка може да бъде лишена от право на
членство в УС до края на учебната година при пет поредни
отсъствия от заседания на нейните представители.
21 Представителят на всяка паралелка има следните права и
задължения извън пряката дейност в УС:
21.2 Да участва активно в провеждане на часа на класа;
21.3 Да получава съдействие, препоръки и съвети от класния
ръководител и/или педагогическия съветник по важни за
класа въпроси и възникнали проблеми.
21.4 Да представлява класа пред УС на всяко негово
заседание според този Устав;

21.5 Да уведомява класа за взетите от УС решения и
информира своевременно за предстоящи обсъждания,
засягащи пряко или косвено интересите на класа;
22.5 Да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да
участва в заседание УС, за да изяви своите собствени
21.6 Една паралелка може да бъде лишена от право на
членство в УС до края на учебната година при пет поредни
отсъствия от заседания на нейните представители.
21.7Да съдейства за постигането на целите на УС.
21.8 Да изразява мнението на своите съученици.
22 Членовете на УС нямат прав©:
22.2 Да нарушават добрия тон и да пречат на работата на УС.
22.зДа работят против интересите на училището.
23 Прекратяване на членство е възможно:
23.2 По собствено желание на ученика, като се подаде молба
към Председателя на УУС.
23.3 При завършване на ОУ „ Св. св. Кирил и Методий"
23.4 По искане на мнозинството от съответната паралелка,
която ученикът представлява, с предварителна обосновка.
23.5 При грубо нарушаване на този устав, при уронване
престижа на училището и УС,
23.6 При три поредни и безпричинни отсъствия от заседания
на УС, като представителят на класа се лишава от право да
участва като кандидат при нови избори.
23.7 Една паралелка може да бъде лишена от право на
членство в УС до края на учебната година при пет поредни
отсъствия от заседания на нейните представители.

24 УС в своята дейност взаимодейства с:
24.2 Класните ръководители;
24.зУчилищното ръководство и Педагогическия съвет;

24.4Училищното настоятелство;
24.5 Ученически re съвети на други училища;
24.6 Извънучилищни институции, организации, фирми и др,
имащи отношение към подрастващите .

ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА
УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Юриева Светославова - 1 а
2. Божидара Петрова Шипочка - 16
3. Ния Петрова Владова - 2а
4. Габриела Николава Ляпова - 26
5. Карина Костадинова Димитрова - За
8. Георги Христов Щерьов - 36
7. Пламена Димитрова Димотрова - 4а
3. Виктория Бориславова Караджинова - 46
9. Ана Мария Георгиева Панайотова - 5а
1С.
Виктория. Мирослав Цветанова - 56
1.
Инна Любомирова Макова - 6а
12.
Славина Любомирова Андреева - 66
13.
Теодор Бориславов Борисов - 7а
14.
Теди Георгиева Щерьова - 76
1. Тгмаог

1.
2.
3.
4.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ (УС)
Председател - Теди Георгиева Щерьова
Зам. председател - Теодор Бориславов Борисов
Секретар - Славина Любомирова Андреева
Организатор - Инна Любомиров Макова

