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УТВЪРДИЛ: 
          

 

ПЛАН 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

НА ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГРАД ПЪРВОМАЙ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 
Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 12.09.2022 и е 

неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС ”Васил Левски”, 

гр.Първомай 

І. СЪЩНОСТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ В РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ 

СЪВЕТ 

Дейността на Ученическият съвет в училище се основава на принципа на 

самоуправлението. Самоуправлението в училище е както в защита на правата и 

личността на ученика, така и за спазване на неговите задължения. 

ІІ. ОБЕКТ  НА  ДЕЙНОСТ НА  УЧЕНИЧЕСКИЯ  СЪВЕТ 

1.      Учебно-възпитателния процес. 

2.      Организиране  и активизиране на живота на учениците в училище. 

3.      Познаване и спазване на правата и задълженията на учениците. 

4.      Опазване на училищното имущество. 

ІІІ. ЦЕЛ 

Формиране на умения за аналитично мислене, изразяване на мнение, спазване на 

установените правила и норми на поведение, сътрудничество и взаимопомощ. 

Учениците да работят с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си, за 

училището, за обществото. 

ІV. ЗАДАЧИ 

1. С цялостната учебно-възпитателна работа да се съдейства за придобиване на 

интелектуални умения, социална култура и гражданска ангажираност, необходими за 

пълноценен живот на учениците в постоянно променящите се обществени отношения. 

2. Да се създадат предпоставки за личностна мотивация и ангажираност на  учениците, за 

съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес, в училищните и 

извънучилищни дейности и мероприятия. 

3. Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско съзнание и 

социално поведение. 

4. Да се създадат подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на 

различни форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез училищния 

Ученически съвет, ученическите съвети по класове и формираните във връзка с 

изпълнение на конкретни дейности комисии. 

5. Да участва с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на 

училището (до трима представители на ученическото самоуправление). 

 

Състав на Ученическия съвет: 

mailto:pgss_parvomai@abv.bg


Председател на УС: Елена Иванова Петрова, IXа клас  

Зам. председател на УС: Красимира Добрева Камова, IXа клас; 

Секретар на УС: Мартина Янкова Митева, IXа клас; 

 

Представители по класове: 

VIII а: Ангел Валентинов Борисов, Ася Сашева Асенова, Стефан Карамфилов Стефанов 

VIII б: Йордан Асенов Огнянов, Радослав Ангелов Димитров, Димитър Велков Димитров 

VIII в: Исус Парашкевов Николов, Божидар Руменов Атанасов, Ивелин Невенов Иванов 

VIII г: Златка Славчева Иванова, Милена Славчева Славчева, Валентина Асенова Валентинова 

IХ б: Калинка Огнянова Христева, Стефан Илиев Асенов, Ивайла Стефанова Ангелова 

IХ в: Теодор Тодоров Тодоров, Самир Себахтин Ходжа, Андон Алексиев Колев 

IХ г: Пламена Запрянова Стоянова, Анелия Борисова Борисова, Маргарита Ангелова Василева 

X а: Божидара Боянова Христева, Християна Ангелова Кирева, Митко Васков Василев 

X б: Валерия Руменова Пехливанова, Ваня Йорданова Илчева, Миглена Иванова Милева 

X в: Христо Ангелов Христов, Асен Алиев Хасанов, Иван Златков Иванов 

XI а: Мария Димчева Димитрова, Наргиз Мюмюн Хатиб, Виктория Николаева Николаева 

XI б: Камелия Асенова Илиева, Радка Сашева Асенова, Мариела Миткова Кирилова 

XI в: Минка Демирева Славова, Росица Ангелова Костадинова, Росица Иванова Иванова 

XI г: Тодор Василков Василев 

XI д: Мима Димитрова Величкова 

XII а: Мария Светославова Петкова 

XII б: Десислава Николова Атанасова 

XII в: Асен Бончев Асенов 

Представителите на класовете могат да бъдат актуализирани след провеждане на редовно 

заседание на Ученическия съвет. 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

№ ДЕЙНОСТ 

 

СРОК/МЕСЕЦ ОТГОВОРНИК 

1. Актуализиране състава на училищния 

Ученически съвет. 1-во заседание на съвета. 

До 30 септември 

2022 г. 

Радосвета Казакова 

 

2. Изготвяне на план за дейността на 

Ученическия съвет за учебната 2021 – 2022 

год. 1-во заседание на съвета. 

 Септември 2022 г. Радосвета Казакова 

3. Оказване на съдействие на Ръководството и 

Педагогическия съвет на училището при 

организиране и провеждане на различни 

събития, участие в работа по проекти и други 

дейности, свързани с учебно – възпитателния 

процес. 

Постоянен Председател на УС, 

членовете на УС 

4. Организиране на тематична информационна 

кампания  „От ученици, за ученици”. 

Изработване на информациоони табла и др. 

материали, свързани с обществено значими 

каузи. 

Постоянен Радосвета Казакова; 

Председател на УС 

5. Отбелязване на Международния ден на 

толерантността 16 ноември и Ден за борба с 

насилието 19 ноември – Организиране на 

информационна среща 

16 – 19 ноември 

2022 год. 

Председател на УС, 

членовете на УС 

6. 01.12 – Организиране на Анти - Спин 

кампания. Изготвяне на табло, беседа, 

червени лентички за всички ученици. 

Декември Председател на УС, 

членовете на УС; 

Мед.лице 



7. Организиране и провеждане на 

благотворителни инициативи. 

При необходимост Педагогически 

съветник 

8. 25.12 – Рождество Христово (Коледа) – 

оформяне на кът във фоайето на училището и 

изготвяне на коледна украса.  

20.12.2022 год. Председател на 

УС,членовете на УС. 

9. Отбелязване на 14 февруари. Изготвяне на 

тематични постери и др. материали  

14.02.2023 год. 

 

Председател на УС 

членовете на УС. 

11. Участие в честването на 3 март- Национален 

празник на България. 

03.03.2023 год. Председател на УС, 

членовете на УС. 

12. Отбелязване Денят на Земята – 22 април 22.04.2023 год. Председател на УС, 

членовете на УС. 

Преподаватели по БЗО 

13. Участие в „Седмицата на любимия предмет“ 

и „Седмицат на професията” във връзка с 

празника на училището 

Май 2023 год. Председател на УС 

14. Участие в общоградското тържество по повод 

Денят на славянската писменост и култура. 

Май 2023 год. Председател на УС, 

членовете на УС. 

15. Участие в подготовката на абитуриентския 

бал; Изпращане на абитуриентите випуск 

2022. 

Май 2023 год. Председател на УС, 

членовете на УС. 

16. Други организационни дейности и 

реализиране на инициативи, след решения на 

Ученическия съвет, взети на негови редовни 

заседания. 

Постоянен Председател на УС,.  

Педагогически 

съветник; 

16. Отчет за дейността на ученическия съвет. 

 

Юни 2023 год. Председател на УС, 

секретар на УС.  

Педагогически 

съветник; 

 

Реализирането на плануваните дейности ще бъде съобразено с условията, наложени от 

противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID – 19.  

При промяна на здравните правила е възможна и промяна във формата на реализиране на 

дейностите. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ№1 

ПРАВИЛНИК 
на Ученически съвет 

на ПГСС „Васил Левски”  

 

чл.1 Общи положения  

1. Ученическият съвет (УС) на  ПГСС „Васил Левски” е доброволно, младежко, 

самоуправляващо се, демократично, нерелигиозно и политически независимо обединение. 

2. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава 

възможност за публичност и гласност при изявяване интересите на учениците. 

3. Ученическия съвет спомага за организирането на конструктивен диалог с цел 

подобряването на взаимотношенията ученик-ученик , ученик-учител , ученик-ръководство. 

4. Ученическият съвет работи в съответсвие с Конституцията на България , Закона за 

народната просвета , Закон за предучилищното и училищното образование , Правилник за 

устройството и вътрешния ред на училището и Правилника на Ученическия съвет.       

  

чл.2 Цел и дейност  

1. Ученическият съвет стимулира учениците в посока изразяване на тяхната позиция и 

спомага за изграждането на отговорно гражданско поведение. 

2. Ученическият съвет работи за усъвършенстването на училищната среда и спомага за 

развитието на социалните и академичните умения на учениците. 

3. Ученическият съвет работи за популяризирането и развиването на ученическото 

самоуправление в училището, с цел пълноценно участие на учениците при взимане на 

решения, касаещи образователния процес и престоя им в училище.        

                          

чл.3 Членство 
1. Право на членство в Ученическия съвет има:  

1.1 Всеки ученик, обучаващ се в дневна форма на обучение в ПГСС „Васил Левски”. 2. 

Приемане на нови членове: 

2.1 Нови членове се приемат от Управителния съвет в началото на всяка учебна година; 

2.2 Класните ръководители и Педагогическият съветник оказват съдействие при 

осведомяването на учениците за дейността на Ученическия съвет и при избиране на 

представители на класовете. 

 

чл.4 Прекратяване на членство 
1. Всеки член може да напусне Ученическия съвет по собствено желание и с 

предварителна обосновка. 

2. Всеки член може да бъде изключен от Ученическия съвет при системно нарушaване 

на Етичния кодекс. 

3. Всеки член напуска задължително Ученическия съвет при завършване на 

образованието си в ПГСС „Васил Левски". 

4. Всеки участник в Ученическия съвет бива лишен от право на членство при 3 

необосновани отсъствия от срещи на комисията по преценка на Управителния съвет. 

5. Всеки член бива изключен от Ученическия съвет по желание на мнозинството от 

съответния клас, който той представлява, с предварителна обосновка. 

 

чл.5 Права 
1. Да избира и да бъде избиран за член на Управителния съвет. 

2. Да гласува с един глас по всички въпроси, подложени на гласуване по време на 

срещи на комисията и Общото събрание. 

3. Да е член на една комисия. 



4. Да предлага и участва в разработването и реализирането дейностите на съвета, както 

и да търси подкрепа при реализирането на свои проекти, припокриващи се с общите цели на 

организацията. 

5. Да изразява позиция безпристрастно и свободно по всички въпроси и проблеми, 

касаещи работния процес на съвета , както и цялостния образователен процес. 

6. Да предлага промени в настоящия Устав на Общо събрание. 

 

чл.6 Задължения 
1. Да участва редовно в събранията на Ученическия съвет. 

2. Да спазва настоящия Устав и Етичния кодекс. 

3. Да изпълнява решенията, взети на Общо събрание и от Управителния съвет 

4. Да съдейства за постигането на целите на Ученическия съвет. 

5. Да изразява мнението на своите съученици. 

6. Да бъде член на комисия. (За новоприети членове след приключване на обучителния 

период, да подава декларация за постъпване в комисия) 

 

чл.7 Етичен кодекс 
Следният Етичен кодекс има за цел да гарантира ефективната и безпрепятствена работа 

на Ученическия съвет. Всеки член следва да го спазва. При незачитане на заложените в 

Етичния кодекс правила, всеки член бива санкциониран спрямо Наказателния кодекс на 

Ученическия съвет и установените норми и правила в него. 

1. Всеки член на Ученическия съвет по време на Общо събрание, Управителен съвет 

или среща на комисията, в която участва, трябва: 

1.1 Да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не проявява агресия 

спрямо на друг член на Ученическия съвет. 

1.2 Да изразява мнение или да дава предложение, ако му е дадено правото на реплика. 

Ако има членове на Ученическия съвет , които не са съгласни с репликата, 

имат право на мнение. 

1.3 Да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове на Ученическия 

съвет. 

1.4 Да базира взаимоотношенията си с останалите членове на база на взаимопомощ и 

сътрудничество. 

1.5 Да спазва задължителен формален етикет на Общо събрание. 

1.6 Да не разпространява информация за предстоящи събития и инициативи на 

Ученическия съвет, ако те все още не са одобрени от Управителния съвет. 

1.7 Да не злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет. 

чл.8 Наказателен кодекс 
1. Отстраняване на член на Ученическия съвет от среща на комисията или Общо 

събрание се разглежда при следните ситуации: 

1.1 Всеки присъстващ на Общо събрание би могъл да бъде отстранен от заседание 

по преценка на Управителния съвет. 

1.2 Всеки член на комисия би могъл да бъде отстранен от заседание по преценка на 

председателя и заместник-председателя на съответната комисия. 

1.3 Всеки присъстващ на Общо събрание би могъл да бъде отстранен от координатора 

на Общото събрание при установяване на нарушение на Етичния кодекс. 

2. Отстраняване на член от Ученическия съвет може да стане по следните основания: 

2.1 При 2 неоснователни отсъствия от Общи събрания и 3 такива от срещи на комисия.  

2.2 Системно неспазване на Устава и Етичния кодекс на Ученическия съвет. 

2.3 При системно неизпълнение на задачите, поставени от съвета. (Председател и 

заместник-председател на комисията , Управителен съвет) 

2.4 При установяване на нарушение на законовите разпоредби на Република България. 

(Конституция, Закон за образованието, Закон за народната просвета, разпоредби на МОН и 

РУО) 



3. Процедура за отстраняване на член на Ученическия съвет: 

3.1 Всеки член на Ученическия съвет може да бъде предложен за изключване от 

председателя или от член на комисията, в която членува. 

3.2 Предложението се разглежда от Управителния съвет. 

3.3 По преценка на Управителния съвет в конкретни ситуации има възможност 

предложеният да бъде временно отстранен. 

4. Процедура за отстраняване на член на Управителния съвет: 

4.1 Председателят, заместник-председателят и секретарят на Ученическия съвет могат 

да бъдат предложени за изключване от всеки член на Ученическия съвет след 

предварителна обосновка на предложението пред Управителния съвет. Гласува се на 

Общо събрание, като всеки член има право на един глас. Решение се счита за взето, 

когато 2/3 от гласовете са в полза на едната страна; 

4.2 Всеки председател на комисия може да бъде предложен за изключване от 

Управителния съвет или от член на комисията, на която е председател. Управителният 

съвет и съответната комисия следва да разгледат предложението и да вземат общо 

решение. 

чл.9 Структура 
1. Управителен съвет: 

1.1 Избира се в началото на учебната година 

1.2 Състои се от председател, заместник председател и секретар 

1.3 Управителният съвет взима решения, касаещи промени в устава, които могат да 

влязат в сила само след одобрение с мнозинство в Общо събрание на Ученическия съвет.  

1.4 Управителният съвет координира срещите и дейностите на Ученическия съвет. 

1.5 Управителният съвет има право да предлага за изключване от Ученическия 

съвет всеки член след предварителна обосновка. 

2. Председател на Ученическия съвет: 

2.1 Избира се в началото на учебната година. 

2.2 Председателят представлява Ученическия съвет пред всички организации, 

органи, общественост и т.н. 

2.3 Председателят оглавява Управителния съвет. 

2.4 Председателят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения 

и при работата си с други членове. 

2.5 Председателят няма право да участва в други организации с политическа и 

религиозна обвързаност. 

2.6 Председателят има право да свиква Управителен съвет и Общо събрание. 

3. Заместник-председател на Ученически съвет: 

3.1 Избира се в началото на учебната година. 

3.2 Заместник-председателят представлява Ученическия съвет заедно с председателя 

пред всички организации, органи, общественост и т.н. 

3.3 Заместник-председателят замества председателя при негово отсъствие и изпълнява 

всичките му функции. 

3.4 Заместник-председателя е член на Управителния съвет. 

3.5 Заместник-председателят няма право да изразява пристрастност при вземане на 

решения и при работата си с други членове. 

3.6 Заместник-председателят няма право да участва в други организации с политическа 

и религиозна обвързаност. 

4. Секретар на Ученически съвет: 

4.1 Избира се в началото на учебната година. 

4.2 Води документация. 

4.3 Секретарят няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при 

работата си с други членове. 

4.4 Секретарят няма право да участва в други организации с политическа и религиозна 

обвързаност. 



4.5 Секретарят е длъжен да предостави достъп до документите на съвета на всеки член 

при поискване. 

чл.10 Процедури 

1. Общо събрание: 

1.1 Провежда се минимум два пъти на учебен срок. (В началото и края на срока) 

1.2 Състои се от всички членове на Ученическия съвет. 

1.3 Гласува промени в Устава. 

1.4 Гласува промени в годишния план. 

2. Избори: 

2.1 Провеждат се в началото на учебната година. 

2.2 Избират Управителен съвет. (Председател, Заместник-председател, секретар) 

2.3 Определя мандат с продължителност една учебна година. 

 

 

 


