
О С Н О В Н О  У Ч И Л И Щ Е  „ Х Р И С Т О  С М И Р Н Е Н С К И ”  С . С А М О В О Д Е Н Е  

общ.  В.  Търново  5040  ул .  Васил Левски  №36  

тел .  06112/9909;  0887635999  ел .поща:  ou_samovodene@abv.bg 

 

 

ПРАВИЛНИК  

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ УЧИЛИЩЕН СЪВЕТ  

За учебната 2020/2021 година 

Съгласно Наредба №13  от 21.09.2016 г. за гражданското, здравното, екологичното и 

интелектуалното образование, Приложение №6 към чл.17, ал.2 

РАМКОВИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА СЪЗДАВАНЕ И ФУНКЦИОНИРАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ 

СЪВЕТИ 

 

 

I.  Общи положения:  

Ученическият 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. 

Предложенията на УС се представят пред Ръководството и Педагогическия 

съвет на училището.  

 

II.Основни цели: 

1. Да осъществява връзка между учениците и висшестоящите органи. 

2. Да защитава правата и интересните на учениците. 

3. Да дава гласност на проблемите на учениците. 

4. Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот. 

5. . Да участва активно в дейности, свързани с личностното развитие и 

поемане на отговорност от страна на учениците. 

 

III. Изграждане: 

Право на участие в ученическия съвет на училището имат ученици на 

възраст до 18 г., които са избрани от съответния клас по следните критерии: 

 Ползва се с доверие и уважение сред съучениците си и 

преподаващите му учители; 

 Доказал е, че има уменията да защитава интересите на учениците и 

училището; 

 Не е допускал нарушения на ПВР на училището, за които да е 

получавал наказания за предходната учебна година; 

 Способен е да поема отговорност; 

 Съпричастен е към училищния живот. 



Ученическият съвет на училището се състои от представители на всеки клас 

и се ръководи от председател и един заместник. Изборът им се осъществява 

от Ученическия съвет. 

По преценка на директора на училището председателят и 

заместникпредседателят на Ученическия съвет могат да участват в 

заседание на педагогическия съвет с право на глас. 

Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото 

представителство. 

Членовете на Ученическия съвет могат да напускат съвета доброволно през 

цялата учебна година. В този случай напусналият ученик бива сменен от 

нов представител на класа. 

 

IV. 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-възпитателния процес.  

3. Да изразява позиция по всички въпроси отнасящи се до училищния 

живот. 

4. Да защитава позициите на съучениците си пред ръководството и 

Педагогическия съвет.  

5. Да представят становища на УС пред Ръководството и 

Педагогическия съвет. 

 

V.Задължения на членовете на ученическия училищен съвет: 

1. Да отговарят на изискванията на правилника за дейността на 

училището, както всички останали ученици. 

2. При наложена административна санкция от училището биват 

изключени 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.  

VI. При осъществяване на дейността си ученическия училищен съвет 

си взаимодейства с: 

 Училищното ръководство и Педагогическия съвет; 

 Класните ръководители и учителите; 

 Ученическите съвети и парламенти на други училища; 

 Обществения съвет и представители на родителската общност 

към училището.  

 

 



VII. План за дейността на ученическия училищен съвет: 

 

Месец Септември: 

 Първо заседание на УУС; 

 Приемане план за дейността за училищната 2020/2021г.; 

Организация и провеждане на поход по случай патронния празник на ОУ 

„Христо Смирненски“ или при неблагоприятни метеорологични условия – 

организиране и провеждане на спортни и занимателни игри на закрито; 

Месец Октомври: 

 05 октомври – Международен ден на учителя: подготовка на 

литературно – музикална програма , поздрав за учителите. 

 24 октомври – Световен ден за развитие на информатиката: 

представяне на презентация. 

 Подготовка  и  организиране  на  общоселски  концерт по 

случай Деня на народните будители  1-ви  ноември  съвместно с 

Кметството, НЧ „Извор“, ЦРДМ, КПИ „Родолюбец“ в с.Самоводене. 

Месец Ноември: 

 ноември - Турнир по тенис на маса – организация, изработване 

на брошури за популяризиране на събитието. 

 21 ноември – Ден на християнското семейство - организиране 

на конкурс за рисунки на тема „Моето семейство“. 

Месец Декември: 

 Организация и провеждане на Коледно тържество. 

 Организиране на конкурс за най – добре украсена класна стая. 

 Организация за подготовка и участие в конкурс за сурвакници 

„От Коледа до Васильовден“; 

Месец Януари: 

 Ден на професиите. 

Месец Февруари: 

 Ден на розовата фланелка- изготвяне на постер, раздаване на 

розови лентички, презентация на тема „НЕ на тормоза в училище“. 

 19 февруари – Отбелязване на годишнина от смъртта на 

Апостола – поднасяне на цветя на паметника на Васил Левски, провеждане 

на литературен рецитал със стихове за Апостола но свободата. 

 Конкурс за презентации на тема „България по пъгя на 

свободата“. 

Месец Март: 

 Да облечем училището в мартеници. 

 Честване на 3 март – Ден но освобождението на България. 

 8 март - Организация на тържество по случай Международния 

ден  на жената. 



Месец Април: 

 7 април – световен ден на здравето – изработване на постери. 

 12 април – ден на авиацията и космонавтиката – изготвяне на 

презентации и представянето им. 

 Конкурс за най – атрактивно великденско яйце. 

 Изложба на великденски яйца и рисунки. 

 23 април – отбелязване на Световния ден на книгата. 

Месец Май: 

 9 май -  Ден на Европа – изработване на табла и плакати. 

 17 май -  Ден на спортистите – организиране на спортни игри.          

 24 май – Ден на Славянската писменост и българската 

просвета и  култура – организиране  и провеждане на тържество. 

 Конкурс изложба на тема „Напред науката е слънце“. 

Месец Юни: 

 1 юни –  Международен ден на детето – организиране на  

празника. 

 Рисунка на асфалт – конкурс изложба. 

 Участие в общоградските мероприятия. 

 

VІІІ.Членове на ученическия съвет в ОУ „Христо 

Смирненски“- с. Самоводене, община Велико Търново 

 

1) Андрея Тананеева – І  клас; 

2) Диана Кирчева –  ІV  клас; 

3) Симона Симеонова – ІІ клас; 

4) Микеле Дженеп – ІІІ клас; 

5) Мелинда Шабанова – VІ клас; 

6) Йоанна Хинова – V клас; 

7) Тинка Симеонова – VІІ клас. 

 

Изготвил: 

         ( Искрена Станчева) 

 

Съгласувал: 

Йордан Джартов 

Директор на ОУ „Хр. Смирненски” 

с. Самоводене, общ. В. Търново 

 

 
 


