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      Основни положения: 

  Училищният ученически съвет е вид самостоятелна форма на 

самоуправление на учениците.  

Училищният ученически съвет работи в съответствие със Закона за 

предучилищното и училищно образование /ЗПУО/, нормативните актове 

на МОН, училищния правилник, училищните планове и плана за работа на 

ученическия съвет.   

Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер 

 

I.  Цел на УС 
1.Основната цел на УС е  да  работи за  реализирането  на  

училищните политики, така  че  да се осигури в училището  среда, 

основана на взаимно уважение и доверие, която позволява развитието на 

всеки ученик. 

За осъществяването на тази цел УС  работи в партньорство с 

ръководството на училището, педагогическия  персонал и всички 

участници в училищната общност . 

 

      II.Задачи: 

 

1.Да работи  съвместно с директора, педагогическия и административен 

персонал и  институциите  с цел създаване на все по-добра училищна среда 

и училищен климат. 

2.  Да осъществявя дейности , съобразно нормативните уредби , действащи в 

училището. 

3.Да участва  в разработването на училищните политики.  

4.  Да посредничи между учениците и педагогическия персонал и 

ръководството.  
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5. Да  създаде добри комуникационни връзки между ученици, ръководство, 

преподавателски състав и родители. 

 

6. Да оказва съдействие при провеждането на училищните дейности: спортна, 

културна, извънкласна и др. 

7. Да  организира или помага при набирането на средства. 

8. Да осъществява връзката с ученическите съвети на др. училища. 

9. Да представя мненията и интересите  на ученическата общност пред 

ръководството, директора, учителите и родителите. 

10.  Да създаде и организира ефективна  система за комуникация и 

информация, напр. бюлетин, вестник, сайт и др. 

11. С действията си   членовете съдействат за утвърждаване и издигане на 

авторитета на училището. 

 

 

 III.Структура на Ученическия съвет 
 

1.Ученическият съвет се състои от  избрани представители на всеки клас 

от прогимназиалния и гимназиалния етап. 

 

2.Ръководен състав  на ученическия съвет 
 

Ученическия съвет се ръководи от : 

Председател- ръководи събранията, организира членовете за заседанията; 

Секретар- води протоколите от заседанията; 

      Касиер- управлява средствата на ученическия съвет и  периодично дава 

информация  за  приходите и разходите. 

     Екипи: УС има право да сформира  различни екипи според дейностите , 

които ще осъществява. Един  екип  се състои от най-малко 5-ма членове.  

В СУ”Н. Рилски” са сформирани 2 екипа: Екип за информация и Екип за 

връзки с обществеността.         

 

     Екипът за информация съдейства за популяризиране на  дейността на 

УС.  Изготвя информационни материали. 

    Екипът  за връзки с обществеността   популяризира дейността на 

ученическия съвет и създава ,и поддържа връзки с ръководството на 

училището и различни институции. 

 

3.Роля на членовете на УС 

 Всички членове на УС информират   класовете  си за обсъжданите на 

заседанията проблеми/инициативи  и представят въпроси, повдигнати от 

съучениците им пред съвета. 

 



 

 

 

 

4.Присъствие  
Когато член на съвета не може да присъства на заседание, той/тя ще 

информира заместника си – вторият в класирането  от класа. Ако някой 

пропусне 3 последователни заседания или 5 общо за цялата година, то 

той/тя може да бъде помолен да отстъпи мястото си на заместника. 

 

5.Срок на участие в ученическия съвет 
Срокът за участие в ученическия съвет е за една учебна година. 

 

6.Членство 

Всеки  ученик от СУ”Неофит Рилски”  може да бъде  избран за член на 

УС. 

 

IV. Заседания: 

1.Организация 
Ученическият съвет  се събира  два пъти месечно или допълнително 

при необходимост. 

През втория срок на учебната 2018/2019г. заседанията ще бъдат в 

кабинета по музика . 

Училищният психолог подпомага заседанията  и  посредничи в 

случаи на  затруднения при вземане на решения. 

     2.Правила при гласуване 

        Всяко предложение на УС се гласува. 

        Гласуването е явно. При по-специфични въпроси  и с решение на УС, 

гласуването може да е тайно.  

        Всеки член на УС има право на едно гласуване по конкретно 

предложение 

 

3.Промени в правилника 

Всички промени в правилника ще се гласуват от ученическия съвет в 

присъствието на 2/3 от членовете му. Правилникът и договорите на 

членовете ще се преразглеждат веднъж годишно или при необходимост. 

 

V.Дейности на УС 

 

УС предлага  програма от дейности в подкрепа на училището. При 

планирането им  се консултира с директора.  

Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане 

на Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност. 



Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на 

дейности за удовлетворяването им. 

Търсят сътрудничеството на родители, общественост, 

неправителствени организации. 

 

VI.Финансиране и набиране на средства 

УС ще набира средства за своите дейности чрез дарителски 

кампании или чрез Заявление до директора на училището. 

Касиерът ще ръководи управлението на средствата и ще се отчита 

пред УС на последното заседание в годината.  

УС ще се консултира с ръководството на училището, когато планира 

кампании за набиране на средства. 

 

 

VII. Задачи на училищния психолог    
   Присъства на заседанията на УС. 

Действа като посредник между УС и педагогическия състав 

Има право на глас , но не гласува. 

Представлява източник на информация. 

Действа в подкрепа на съвета, когато е необходимо  

Включва въпроси или дейности на УС в дневния ред на заседанията на ПС. 

При проблеми между УС и  психолога се търси директора  за съдействие.  

 
 

                       

 

 


