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П Р А В И Л Н И К 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

 

НА СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ – СМОЛЯН 

 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Ученическият  съвет /УС/ е форма на самоуправление на учениците. 

Чл. 2. УС работи в съответствие със Закона за предучилищното и училищно ръководство, 

нормативните и поднормативни актове на МОН, училищния правилник, училищните планове и 

плана за работа на УС. 

Чл. 3. Членове на УС са избраните до трима представители от клас. Работата на УС се подпомага от 

педагогическия съветник. 

Чл. 4. Решенията и предложенията на УС имат препоръчителен характер. Те се гласуват с 

обикновено мнозинство от членовете на УС. 

Чл. 5. Всеки ученик има право да внесе предложения за определени училищни инициативи, както и 

да поиска подкрепа за реализирането на предложените идеи от УС. Учениците участват доброволно 

в предложените инициативи. 

Чл. 6. Пред Ученическия свет с инициативи и предложения могат да излизат училищното 

ръководство и учителите, работещи в училището. 

Чл. 7. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за осъществяването на 

дадена инициатива, те поемат моралната отговорност за нейното реализиране. 

Чл. 8. Основни цели на УУС: 

Ал. 1. Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно- 

възпитателния процес в училището и издигане на нейния авторитет, посредством обединяване на 

усилията на учениците с учителите, училищното ръководство, държавните и общински органи и 

законоустановените неправителствени органи и организации. 

Ал. 2. Създаване на връзки с институции от града, региона и страната /сродни учебни заведения, 

културни институции, социални домове и др./ за обмен на идеи, новости и информация, като по този 

начин да се повиши качеството на набелязаните дейности. 

Ал. 3. Утвърждаване на училището като център за съдействие на обществени и граждански 

институции, организации и общности. 
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Ал. 4. Създаване на възможности на всеки ученик да поеме конкретни отговорности и да участва в 

процеса на управление и самоуправление. 

Ал. 5. Иницииране и реализиране на образователни програми по проблемите на учениците в 

следните съдържателни аспекти: здравно образование, сексуално възпитание и превенция на СПИН, 

мирно решаване на конфликт и умения за водене на спор, превенция на зависимостите 

/наркомании, алкохол, тютюнопушене/, противодействие на агресивността и превенция на трафика 

на хора. 

Ал. 6. Популяризиране постиженията на учениците от училището в различни области и дейности. 

Ал. 7. Поощряване с материални и морални награди високи постижения на учениците в учебните и 

извънучебни дейности. 

  

Ал. 8. Създаване на условия за формиране на „банка” за идеи, инициативи и средства, които да 

помагат за реализирането на учебните и извънучебни дейности. 

Ал. 9. Опазване и подобряване на материалната база в училището. 

II. СТРУКТУРА 

 

Чл. 1. УУС се ръководи от Председател. Председателя на УУС се избира в началото на учебната 

година, не по-късно от 15 октомври, чрез преки избори от всички ученици и учители в училището. 

Председателят заема поста си в продължение на 3 години. 

Ал. 1. Всеки ученик от 5 до 12 клас може да подаде своята кандидатура за Председател. 

Ал. 2. За Председател не може да бъде избран ученик с над 5 отсъствия по неуважителни причини  и 

с успех по- нисък от Много добър 5. 00 и с поведенчески проблеми. 

Ал. 3. В случаите на отстраняване на Председателя от длъжността /оставка или неспособност да 

изпълнява служебните си задължения/, поста му се заема от Заместник – председател. 

Ал. 4. Председателят на УС има право да присъства на Педагогически съвет при покана от 

Директора на училището. 

Чл. 2. УС избира един Заместник председател между своите членове, който заема поста си в 

продължение на една година. 

Чл. 3. УС избира Секретар. 

Чл. 4. УУС е съставен от до трима представители  на всеки клас от училището. 

Ал. 1. Представителите  на всички класове се избират в началото на всяка учебна година най-късно  

до 30 септември. 
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Ал. 2. Представителите на класовете се избират по предложение на класа и могат да бъдат сменяни в 

зависимост от ангажираността им към училищната работа, несправяне със задълженията или по  

лично желание. 

Чл. 5. В състава на УУС се сформират три постоянно действащи екипа: 

Ал. 1 Екип “Връзки с обществеността“ – организира публични изяви и популяризира дейността на 

УС. 

Ал. 2 Екип “Инициативи и информационни кампании“ -  организира различни събития, провежда 

инициативи и кампании, реализира проекти. 

Ал. 3 Екип “Права на учениците“ -  подпомага информираността на учениците за правата им и 

тяхната защита. 

 

III. ДОКУМЕНТАЦИЯ 

 

Чл. 1. УУС работи по приет от него  годишен  календарен план. 

Ал. 1. Годишният план на УС е съобразен с календарния  План на  училището. 

Ал. 2. Годишният план на УС се приема за всяка учебна година след неговото сформиране. 

Ал. 3. Планове за действие, програми и комисии се изготвят и сформират за всяка отделна 

инициатива. 

Ал. 4. Разпределението на дейностите и инициативите се извършва по класове, групи от 

отговорници, участващи в УС или отделни ученици, веднага след приемането на годишния план на 

УС или при възникнали нови дейности. 

Ал. 5. Всеки месец на заседание на УС ангажираните с изпълнението на определени дейности 

ученици отчитат извършената работа. 

 Ал. 6. В края на I и II учебен срок отговорните за изпълнението на задачите отчитат дейността си 

пред УС, а Председателят обобщава, отчита и прави оценка на цялостната дейност в края на учебната 

година пред УС и Педагогическия съвет. 

Ал. 7. УУС се свиква всяка сряда а при необходимост от спешни решения или изпълнение на нови 

задачи и по друго време. 

Ал. 8. В работата на УС като гост може да участва и Директора на училището. 

IV. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл. 1. Членовете на УС имат право да: 
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Ал. 1. Запознават всички ученици в училището с настоящия правилник и годишния план на УС. 

Ал. 2. Предлагат дейности и инициативи свързани с подобряването и обогатяването на материалната 

база. 

Ал. 3. След съгласуване с директора търсят и набират финансови и материални средства за 

осъществяване на различни инициативи. 

Ал. 4. Предлагат на преподавателите и училищното ръководство нови инициативи и дейности за по-

пълноценно сътрудничество и разнообразяване на учебно-образователния процес. 

Чл. 2. Членовете на УУС нямат право да: 

Ал. 1. Разпространяват политически, етнически и религиозни идеи. 

Ал. 2. Уронват престижа на училището, ръководството, преподавателите и свои съученици с 

действия или думи. 

Ал. 3. Да отсъстват от учебни занятия във връзка с изпълнението на дейности на УС, а в случаите, 

когато това се налага да става с изричното съгласие на директора на училището. 

Ал. 4. Набират и изразходват финансови и материални средства без знанието на училищното 

ръководство, педагогическия съветник, УС и класните ръководители. 

Чл. 3. Във всички случаи, когато 50% + 1 от присъстващите на УУС сметнат за необходимо, могат да 

внесат поправки към настоящия Правилник или нито един клас не може да бъде лишен от 

представител и право на глас в УУС, равно с правата на другите класове. 


