СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
С. АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

На 25.11.2015г./сряда/ от 13.10 часа в заседателната зала на училището
се проведе заседание на ученическия съвет при следния
ДНЕВЕН РЕД:
1.
2.
3.
4.

Роля и място на УС в училищата.
Избор на ново ръководство на УС
Приемане план за работа на УС
Текущи:
- Обсъждане проблемите в училище и набелязване мерки за
разрешаването им.

Присъстваха всички новоизбрани членове на ученическия съвет по
класове, а именно:
Іа клас

1. Ахмед Емин Ибраим
2. Eлис Орханова Ибраимова
3. Сейхан Рамизов Метушев
Класен ръководител: Атидже Метуш

Іб клас

1. Рахман Реджеп Ариф
2. Шанел Ахмедова Сопова
Класен ръководител: Гюлфе Метуш

ІІа клас

1. Алис Халилова Хавальова
2. Албена Албенова Юрукова
3. Ервин Нехатов Мейзинев
Класен ръководител: Сълзет Гърбева

ІІб клас

1. Шанай Рамизова Бюлюкова
2. Селина Ресимова Петелова
3. Алек Хасанов Мейзинев
Класен ръководител: Айтен Амзова

ІІІа клас

1. Фейджерика Ф. Терзиева
2. Северин Орханов Арнаудов
3. Севгин Фикретов Гърбев
Класен ръководител: Атидже Имам

ІІІб клас

1. Ирен Неждетова Топова
2. Сибел Нехатова Асанова
3. Сибил Велизарова Башова
4. Ширин Емин Ибраим
Класен ръководител: Гюлка Гегова

ІVа клас

1. Ерол Адемов Зейнев
2. Кенан Хелмиев Бялев
3. Силви Халилов Имамов
Класен ръководител: Дафина Пецева

ІVб клас

1. Фердинай Исметов Сираков
2. Мейче Халилова Хавальова
3. Силвен Ибраимов Топов
Класен ръководител: Джейхан Узунов

V клас

1. Сълзет Артурова Узунова
1. Айлин Кемал Имам
2. Орхан Орханов Конедарев
3. Емел Ферадова Барутева
Класен ръководител: Лидия Хавальова

VІа клас

1. Рамзе Ферадова Имамова
2. Елина Мехмедов Усева
3. Алекс Орханов Бюлюков
4. Русанка Велизарова Башова
Класен ръководител:

VІб клас

1. Шерин Зикова Хасанова
2. Сейхан Зия Топов
3. Еднан Ферадов Ханьов
Класен ръководител: Гюлфе Метуш

VІІа клас

1. Ерика Шукриева Метушева
2. Шаная Николаева Дерменджиева
3. Силвет Орханова Метушева
Класен ръководител: Илвие Моллова

VІІб клас

1. Рамзина Исмаилова Моллова
2. Айлин Ибраимова Конедарева
3. Ясмин Нехатова Асанова
4. Сейхан Сабидинов Сопов
5. Алекс Пламенов Газиев
Класен ръководител: Асине Конедарева

VІІІ клас

1. АлтенЕстел Неджипова Метушева
2. ЕстелФикрие Недретова Метушева
3. Симона Евгениева Хавальова
Класен ръководител: Зейнеп Топова

ІХ а клас

1. Айлин Юсеинова Кокударева
2. Сибел Илханова Башова
3. Ясмин Юсеинова Гегова
4. Марио Русланов Метушев
5. Севден Халилов Топов
Класен ръководител: Сълзета Зейнева

ІХ б клас

1. Юлсен Юлай Бекташ
2. Естел Верадинова Узунова
3. Еляса Динчер Хасан
4. Ергюн Халилов Гърбев
Класен ръководител: Юлвие Гърбева

Х клас

1.Ивет Орханова Гърбева
2. Мейче Халилова Бабучева
3. Айлин Артурова Моллова
4. Киара Венциславова Юрукова
5. Орхан Рушанов Газиев
Класен ръководител: Недретка Панева

ХІ клас

1. Нанси Артурова Узунова
2. Ирен Артурова Гърбева
3. Ричърд Сергеев Замфиров
Класен ръководител: Халил Имамов

ХІІ клас 1. Ерхан Ферадов Ханьов
2. Фаик Фаиков Бабучев
3. Азис Мехмедов Дураков
Класен ръководител: Зейнеп Шамова

Педагогически съветник: Илвие Кокударева

Съгласно Указание за организиране дейностите в системата на народната просвета
за учебната година възпитателната работа с учениците трябва задължително да се
осъществява като основна дейност на училището в цялостния учебно-възпитателен
процес.
За по-добра организация на възпитателната работа е необходимо да има
изградени ученически съвети по класове. Техният състав се определя от самите ученици в
паралелката, а изборът се осъществява по демократичен начин. Това беше направено през
месец септември - октомври в часа на класа в присъствието на педагогическия съветник и
класните ръководители. Учениците от съответните паралелки направиха демократичен
избор за представители от класа, като избраха всички вас-тук присъстващи ученици – това
сте вие представители на Ученическият съвет.
Какво всъщност представлява Ученическият съвет? Какво е мястото и ролята му в
училището? Нека да бъдат запознати и по-малките новоизбрани представители - членове
на УС?

І. Общи положения:
1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава
възможност на учениците да участват активно в процеса на взимане на решения,
касаещи училищния живот и ученическата общност.
2. Създаването на ученическия съвет е отговор на потребностите от
активизиране и демократизиране на взаимоотношенията в училище.
3. Основни принципи на действие: демократичност, толерантност,
инициативност и отговорност.

ІІ. Цели на ученическия съвет:
1. Да обединява и представлява учениците от училището.
2. Да дава гласност на проблемите на учениците.
3. Да защитава правата и интересите на учениците.
4. Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот.
5. Да съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в
общността.
6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на
учениците и поемане на отговорност.

ІІІ. Членство
Всеки клас излъчва няколко представители на базата на следните критерии:

1. авторитет пред учениците и учителите;
2. способност и готовност да разбереш и защитиш интересите на съучениците си
пред административното ръководство/ учителите/ ученическата общност;
3. умение да изразиш и защитиш общото мнение, дори и то да е в противоречие
с твоето лично;
4. готовност да поемеш отговорност;
5. умение да установиш и поддържаш контакти с ученици и учители;
6. съпричастие към училищния живот.

Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото
представителство. Упражняването на правата и изпълненнието на задълженията,
специфични за един ученически представител, е въпрос на личен избор и
отговорност.
Избирането на представителите става по време на часа на класа, с провеждане
на открито или тайно гласуване, в зависимост от желанието на учениците. За
избран се счита този ученик /или тези ученици, както е в случая по няколко от
клас/, който е получил най-много гласове.

Представителите на класовете се избират за срок от една учебна година. В
случай че сред учениците от един клас преобладава мнението, че техният
представител не защитава интересите на класа, може да се произведе нов избор.

ІV. Права и задължения:
1. Ученическите представители имат следните права:
1.1. Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между съучениците
си, ученици и учители.
1.2. Да вземат отношение по правилника за вътрешния ред.
1.3. Да изразяват позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот.
1.4. Да защитават интересите на съучениците си пред ръководството и
Педагогическия съвет.

1.5. Да представят становища на Ученическия съвет пред ръководството и
Педагогическия съвет.

2. Ученическите представители са длъжни да изпълняват
следните задължения:
2.1. Да не проявяват пристрастие при вземане на решения, касаещи училищния
живот.
2.2. Да представят обективно и аргументирано становището на своите ученици
по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното.
2.4. Да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот,
както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците.
2.5. Да търсят среща с учителите и с ръководството на училището винаги,
когато възникне важен за учениците проблем.
2.6. Да се събират ежеседмично, за да обсъдят актуални теми и проблеми в
училището и разработят позиция и план за действие по тях.

V. Ученическият съвет взаимодейства активно с:
1. класните ръководители и учители;
2. педагогически съветник;
3. училищното ръководство и Педагогическия съвет;
4. родителската общност и Училищното настоятелство;
5. ученическите съвети на други училища;
6. извънучилищни институции, организации и фирми;
7. неправителствени организации, сдружения.
VІ. Финансиране:
Финансово дейността на ученическите съвети се подпомага от училищното
настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на
учениците и училището.

Както всяка организация и институция, така и
ученическият съвет има свое ръководство.
Училищен ученически съвет /в някои по-големи училища се казва парламент/ и в него
влизат по един представител от ученическият съвет на всеки клас.
Първо трябва да определим състава, броя на Ръководството на ученическия
1. Училищен ученически съвет /УУС/ включва всички отговорници на паралелките от І до
XІІ клас.
2.УУС се ръководи от председател. Този пост се избира на общо събрание на ученическия
съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на 51% от гласувалите "за"
от присъстващите членове на УУС.
3.Всеки ученик от І до XІІ клас може да бъде избран за председател на ученическия съвет
/ но е желателно да бъде от по-големите класове/
4.За председател на УУС не може да бъде избран ученик с допуснати неизвинени
отсъствия над 5 или наказан от педагогическия съвет за нарушения на училищния
правилник през изминалата учебна година.
5.Председателят на УУС има право да присъства на педагогическите съвети за похвали и
наказания на ученици.
6. Председателят на УУС има свой заместник, член от УУС за времето, през което
отсъства от учебни занятия по уважителни причини.

Така, че на това заседание чрез гласуване бе избрано следното
ръководство:
Председател: Нанси Узунова - ХІ клас
Зам.председател: Ирен Гърбева - ХІ клас
Секретар/протоколчик/: Ивет Гърбева - Х клас
Финансист: Мейче Бабучева – Х клас
Технически секретар: Ричърд Замфиров - ХІ клас

другите, по-отговорен, по-задружен и най-добър по успех."

СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ
„СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
С. АБЛАНИЦА, ОБЩИНА ХАДЖИДИМОВО

Изготвили:
Ръководството на УС
Педагогически съветник: Илвие Кокударева

М. СЕПТЕМВРИ
1.Откриване на учебната година.
М. ОКТОМВРИ
1.Избор на ученически съвети /активи/ по класове.
М. НОЕМВРИ
1. Избор на Ръководство на УС
Отг. И. Кокударева
2.Подготовка и организация на първи ноември – Деня на народните будители.
Отг.:

клас, Асине Конедарева

М. ДЕКЕМВРИ
1. Провеждане на заседания на Ученическия съвет за разрешаването на текущи въпроси и
вземането на решенията им.
2. Изготвяне на табло по случай 1-ви декември – Международен Ден за борба срещу
СПИНа
Отг.:Х клас, пед. съветник
3.Подготовката и участие в Новогодишните тържества
Отг.: Х клас, VІІІ клас,
ІV клас и пед. Съветник
4. Участие в Благотворителна вечер, посветена на нуждаещите се от финансова помощ
хора от с. Абланица.
Отг.: Педагогически съветник

М.ЯНУАРИ
1. Дискусия с УС по темите за тормоза и насилието в училище..
2.Провеждане на Анкети 1. „Идеалният учител” 2. „Идеалният ученик”
Отг.: ІХ, ХІ клас

М. ФЕВРУАРИ
1.14 –ти февруари . Изработване на валентинки по случай 14 февруари- Ден на влюбените.
Отг.: VІІІ и ІХ клас
2. Честване на 19 февруари -годишнината от гибелта на Апостола Васил Левски
Отг.: г-жа Адиле Имамова, VІ класове
3. Конкурс за най-добро есе, рисунка, карикатура, стихотворение на тема: „Портретът на
един пушач” Отг.: г-жа Зейнева, И. Кокударева и Ръководство на УС
4.Заседание на УС – обсъждане резултатите от І учебен срок: успех, отсъствия, наказания,
поощряване на класа-отличник

МЕСЕЦ МАРТ
1.Отбелязване на 1 март-Баба Марта „ФАНТАЗИЯ В БЯЛО И ЧЕРВЕНО-изложба на
мартеници
Отг.: ІV и V клас с класните ръководители
2.Дискусия на тема: Зависимостта от наркотиците, алкохола и цигарите
Отг.: Участие на ІХ, Х, ХІ и ХІІ класове,
пед. съветник
3. Честване на 3 март- Националния празник на България.
Отг.: VІІ клас

МЕСЕЦ АПРИЛ
1. Отбелязване на 22 април- Деня на Земята- Еко- изложба.
Отг.: г-жа Панева
2. 26 април - Празник на училището.

МЕСЕЦ МАЙ
1. 9 май - Ден на Европа. Организиране на ученическо самоуправление в училището.

Отг.: Ученически съвет, Ръководство на
училището, пед. съветник
2. Влючване в тържествата по повод 24 май- Деня на славянската писменост и българската
култура.
3. Изпращане на випуск 2015 година.
4. Отбелязване на 31 май- Международен ден срещу тютюнопушенето.
МЕСЕЦ ЮНИ
1.1-ВИ ЮНИ – международен ден на детето
Отг.: пед. съветник, началния курс
2. Приключване на дейността на УС.
3. Отчетно събрание.
Изготвили:
Ръководство на УС:
Педагогически съветник
Планът е приет на заседание на Ученическия съвет, проведено на 25.11.2015 година

Номинация

“Клас на годината”

Ученическият съвет в СОУ “Св. Паисий Хилендарски”, с. Абланица
обявява конкурса “Клас на годината”!
Начало: 15.09.2015г . – до 30.06.2016 г.
Обособяват се 3 състезателни групи: І – ІV клас; V – VІІІ клас и ІХ - ХІІ
клас.
Според посочените критерии в края на учeбната година ще бъдат
обявени победителите.
Критерии:
1. Успех
2. Дисциплина
3. Най-малък брой отсъствия
4. Участие в извънкласни дейности
5. Опазване на материалната база

НАГРАДАТА - ще бъде определена от новоизбраното Ръководство на
Ученическия съвет

