
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устав и правилник за дейността 

на ученическия съвет 

 

УЧЕБНА 2021/2022 ГОДИНА 



 

 

Ученически съвет 

 

Членове: 

Атанас Мариев Дойчев – VIIIa кл. 

Тодор Динев Дойчев – VIIIб кл. 

Михаил Николаев Николов – VIIIв кл. 

Ростислав Петков Желев – IХа кл. 

Милен Георгиев Георгиев – IХа кл. 

Христина Мирославова Димитрова – IХб кл. 

Мария  Диянова  Костова – IХб кл. 

Андон  Митков  Сашев – IХв кл. 

Диян Николаев  Тодоров – Xа кл. 

Иван  Димитров Иванов – Xб кл. 

Елинор Красимирова Палазова – Xв кл. 

Георги  Илков  Илиев – XIа кл 

Мартина  Ивова  Змеева – XIб кл. 

Светослав Асенов Минков – XIб кл. 

Даяна Николаева  Стоянова – XIIа кл. 

Ивелина  Мариянова Стоянова – XIIа кл. 

Евгени  Димитров Димитров – XIIб кл. 

Минко Асенов Минков – XIIб кл. 

 

Управителен съвет: 

Председател: Даяна Николаева Стоянова – XIIа кл. 

Заместник председател: Ивелина Мариянова Стоянова – XIIа кл. 

Секретар: Ростислав Петков Желев – IХа кл. 

Председател на комисия „Събития“: Христина Мирославова Димитрова – IХб кл. 

Председател на комисия“ Връзки с обществеността“: Диян Николаев Тодоров – Xа кл. 

Председател на комисия“ Права и задължения“: Михаил Николаев Николов – VIIIв кл. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цел:  

Ученически съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения 

относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството на ПГ. 

В този смисъл основната цел на УС е да осъществява комуникацията между учениците от една 

страна и отделните институции от друга. 

Основните задачи, които си поставя са: 

• Да съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците; 

• Да участва в организирането вътрешните и извънкласните училищни занимания, 

състезания, конкурси и др.; 

• Да стимулира ангажираността на учениците в общoучилищния живот; 

• Да съдейства за изграждането на активна позиция към решенията на всички проблеми, 

възникнали в процеса на работа на общността; 

• Да поддържа активно участието в дейности, насочени към личностното развитие и 

поемане на отговорност; 

Общи положения: 

Чл.1. Ученическият съвет /УС/ е доброволно ученическо обединение, орган на ученическото 

самоуправление, израз на потребността от демократизиране на взаимоотношенията в 

съвременното училище. 

Чл.2. Седалището на УС и адрес: гр. Раднево, ул. ,,Г. Димитров“ №39 

Чл.3. В своята дейност УС се ръководи от следните принципи: 

1/ Следване на традициите на ПГ,,Иван Рилски“ гр. Раднево 

2/ Демократичност 

3/ Толерантност 

4/ Инициативност 

Чл.4. Дейности: 

• обединява и представлява учениците от училището; 

• мотивира и обединява връстниците си за определени каузи; 

• дава гласност на проблемите на учениците; 

• защитава правата и интересите на учениците; 

• стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот; 

• съдейства за изграждането на активна позиция към явления и процеси в училищната 

общност; 

• участва активно в дейности, насочени към личностното развитие на учениците и 

поемане на отговорност; 

• осъществява приемственост между поколенията и да съхранява и издига националната 

духовност; 

• насърчава инициативност, отговорност, солидарност и критичност у учениците; 

• създава позитивна образователна, културна и социална среда за диалог между 

учениците в зависимост от тяхната възраст и компетентности; 

• изгражда и поддържа позитивен психологически климат и възможности за избори, 

свързани със здравето, екологията, гражданското участие, междукултурната 

толерантност, взаимното разбиране, зачитане и уважение; 

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. 

Чл.7. Структура 

1. Управителен съвет: 

1.1. Избира се на избори в началото  на учебната година. 

1.2. Състои се от председател, заместник председател, секретар и председателите на 

комисиите. 

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 на избори 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 на избори 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 на избори в началото  на учебната година. 

4.2. Води стриктна 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. 

5. Председател на комисия: 

5.1. Избира се от съответната комисия и Управителен съвет. 

5.2. Води срещите на комисията, която оглавява. 

5.3. Поддържа добрия тон и добрите отношения между членовете на комисията. 

5.4. При конфликт или неразбирателство в комисията, председателят е длъжен да осведоми 

Управителния съвет, за да бъдат избегнати последствия, оронващи доброто име на 

Ученическия съвет и/или нарушаващи работния процес. 

5.5. Няма право да изразява пристрастност при вземане на решения и при работата си с 

други членове. 

Чл.8. 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 и 

Председатели на комисиите) 

2.3.Определя мандат с продължителност една астрономическа година считано от месец 

септември. 

3. Комисии: 

3.1. Комисия „Събития”: 

- да заснема събитията, организирани от Ученическия съвет; 

- да съдейства за осъществяването на целите и дейностите на Ученическия съвет; 

- да раздава флаери, листовки, визитки и други рекламни материали; 

- да предлага иновативни инициативи от различен характер. 

 

3.2. Комисия „Връзки с обществеността”: 

- да изразява публично мнението на Ученическия съвет; 

- да търси и поддържа изгодни социални контакти; 

- да обновява сайта на Ученическия съвет; 

- да поддържа постоянно обратна връзка с учениците, с цел даване гласност на проблемите 

и идеите им. 

 

3.3.Комисия „Права и задължения”: 

- занимава се с усъвършенстването на процесите на работа и Устава на Ученическия съвет; 

- следи за спазването на Устава на Ученическия съвет; 

- контролира работата и спомага за връзката на Ученическия съвет с ръководството на 

училището. 

 


