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ПЛАН ЗА ИЗБОР И РАБОТА 

 

С УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 НА ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ „ ИВАН ВАЗОВ“  
СЕЛО ПАШОВИ 

 
 

за учебната 2021/2022 година 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Плана е утвърден със заповед№  535-96 / 14.09.2021г. на директора на училището 

 

 

 



 

 

 

 

 

Състав на комисията 
 

Председател: Мустафа Бандьо-директор 

 членове: 
1. Гергана Иванова, учител АЕ; 
2. Юсуф Моллов , учител в ЦОУД; 
3. Надка Кирова – старши учител ЦОУД, 
4. Сабри Муса – старши учител ПЕ; 

5. Фатиме Мърцева –Старши учител ИТ; 
I. Дейности на комисията: 
1. Определя статута и целите на УС. 
2. Определя условията за участие и правилата за избор на членовете на 

УС. 
3. Определя правилата и условията за работа на УС. 

 

ІІІ. План за дейността: 

 

1.1. Статут на Ученическия съвет: 
 

Ученическият съвет е доброволен орган, създаден чрез свободни и 

демократични избори на учениците на ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “ ИВАН 

ВАЗОВ“ – СЕЛО ПАШОВИ. УС е създаден, за да осъществява връзката 

между учениците, Ръководството на ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “ ИВАН 

ВАЗОВ“ – СЕЛО ПАШОВИ и Педагогическия съвет. Освен да защитава 

правата на учениците, УС съблюдава и изпълнението на задълженията на 

учениците в съответствие с правилника на училището. Ученическият съвет 

организира вътре- и извънкласни занимания, състезания, конкурси, 

концерти, базари и други. Ученическият съвет дава възможността за 

активно участие в разрешаването на проблемите в училищния живот и 

вземането на решения, целящи повишаване качеството на образование и 

разнообразяване на училищното ежедневие. Ученическият съвет е лицето на 

училището пред други институции, участва активно в дейностите им. 

 

1.2. Цели на Ученическия съвет: 
 

1.2.1. Приобщава учениците, педагогическия и непедагогическия персонал 

в живота на училището. 
1.2.2. Работи като представител на учениците пред Ръководството на 

училището. 
1.2.3. Съдейства и инициира организирането на мероприятия на 

училищно ниво (училищни базари, изложби, конкурси и т.н.). 



 

 

1.2.4. Разработва проекти и развива дейности по приоритетните въпроси. 

1.2.5. УС се включва в инициативи на МОС и други организации, 

подпомагащи изявяването на актуални проблеми в училищното ежедневие, 

с цел тяхното разрешаване. 

 

2.1. Право на членство: 
 

2.1.1. Право на участие имат всички ученици от четвърти до  и десети клас. 

2.1.2. За членство в УС могат да се кандидатират не повече от двама 

представители от един клас. 
 

2.2. Процедура за избиране: 
 

2.2.1. Изборът на членовете на УС е доброволен, персонален и 

демократичен като се осъществява от ученическата общност. 

 

2.2.2. Изборът на членовете се осъществява през първата учебна седмица, 

съвместно с класните ръководители, чрез индивидуално гласуване на 

учениците от всеки клас (за да  се определи техния/те представител/ли). 
                                            Срок: до 26.09.2021 г. 
                                               Отг.: Сабри Муса,  

 

2.2.3. Изборът за Председател, Заместник-председател и Секретар се 

осъществява чрез общо събрание на новоизбраните членове по класове, 

тяхното гласуване се осъществява до края на първия учебен месец. 

                                                                                  Срок: до 03.10.2021 г. 

                                                                                       Отг.: Комисията 
 

2.2.4. УС стъпва в длъжност веднага след проведеното демократично 

ученическо гласуване. 

 

3.1. Правила за работа на Ученическия съвет: 

 

3.1.1. Ученическият съвет има мандат една година. 

3.1.2. След влизането в длъжност УС приема правилник за дейността си. 

3.1.3. Ученическият съвет разработва предварителен план-график на 

дейността си. 

3.1.4. УС е необходимо да се събира най-малко един път месечно. 

3.1.5. За да се проведе събрание на УС, е необходимо присъствието на 

най-малко половината от членовете му. 

3.1.6. Специални или извънредни   събития   могат   да бъдат

 свиквани само от      Председателя или Зам.- председателя. 

3.1.7. В края на учебната година УС представя своя отчет от дейността 



 

 

си на  Ръководството на ОБЕДИНЕНО УЧИЛИЩЕ “ ИВАН ВАЗОВ“ 

– СЕЛО ПАШОВИ 

3.2. Работа на Ученическия съвет. 

Традиционно УС провежда следните дейности: 

 

1. Кампания „Не на агресията“ – Международен ден за превенцията на 

насилието – 19.11.2021 г. 
2.        Патронен празник на училище “ ИВАН ВАЗОВ“  – 04.10.2021 г. 

3. Ден за борба срещу СПИН – 01.12.2021 г. 

4. Изготвяне на украса за предстоящите празници, организиране на 

коледен базар – м. декември. 
5. Международен ден на прегръдката – 21.01.2022 г. 
6. Св. Валентин и Трифон Зарезан – 14.02.2022 г. 
7. Отбелязване обесването на Васил Левски – 19.02.2022 г 
8. Мартенска украса и базар – 01.03.2022 г. 
9. Честване на Националния празник на Република България – 

03.03.2022 г. 
10. Ден на жената – 08.03.2022 г. 
11. Отбелязване на Деня на Земята – 22.04.2022 г. 
12. Международен ден на книгата – 23.04.2022 г. 
13. Ден на Европа, ден на ученическото самоуправление – 09.05.2022г. 
14. Ден на Славянската писменост – 24.05.2022 г. 
15. Ден на детето – 01.06.2022 г. 
16. Почитаме паметта на Христо Ботев и загиналите за свободата на 

България – 02.06.2022 г. 
 

 

 
Директор ……………..... 

                                                                                             / Мустафа Бандьо/ 


