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НАСТОЯЩИЯТ ПРАВИЛНИК Е АКТУАЛИЗИРАН И ПРИЕТ КАТО ЧАСТ ОТ ПРАВИЛНИКА ЗА 

ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО, С РЕШЕНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ СЪВЕТ – Протокол № 10/09.09.2019г.   

И Е УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА № 984/10.09.2019г. 



ВЪВЕДЕНИЕ:  

 

Ученическият съвет е форма на непосредствено участие на учениците в организиране 

на училищния живот, в решаването на проблеми, пряко засягащи тяхното израстване и 

формиране като отговорни личности, с активна гражданска позиция. 

Създаването и функционирането на Ученическия съвет се осъществява  при спазване 

на основните нормативни документи в системата на образованието и законите на 

страната–Закон за предучилищното и училищното образование, Конституция на 

Република България /чл.6,39,41,43-45,47/, Конвенция за правата на детето /чл.12-15,29/, 

Всеобща декларация за правата на човека /чл.1,6,18-20,26/ 

Чрез участието си в Ученическия съвет, учениците  придобиват умения да вземат 

решения и поемат отговорности, да отстояват и защитават своите права, да зачитат 

същите на другите, да развиват творческия си потенциал, да проявяват съпричастност и 

толерантност, взаимопомощ и сътрудничество. 

 

Глава първа              ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл.1 Функционирането на Ученическия съвет към 38 ОУ”В.Априлов” има за свои 

основни  цели: 

1) Стимулиране на  самостоятелното творческо мислене и поведение у учениците, 

техните умения за изследване на възможности и решаване на проблеми и  способностите 

им  за пълноценна реализация. 

2) Предоставяне правото  на реално участие в управлението на училището и 

придобиване на управленски опит. 

Чл.2 За постигане на своите цели Ученическият съвет си поствая следните задачи: 

1) Подобряване и разнообразяване на ученическия живот. 

2) Улесняване на процеса на търсене на съмишленици при осъществяването на 

различни мероприятия и създаване на групи по интереси.  

3) Включване на учениците при решаване на важни проблеми отнасящи се до 

ученическата общност и право на участие в работата на Педагогическия съвет при 

разглеждането на въпроси, пряко засягащи техните интереси. 

4) Съхраняване и издигане авторитета на училището чрез повишване качеството на 

образованието  в него. 

5)  Организиране и честване на училищни празници и събития съобразно желанията 

и очакванията на младите хора. 

Чл.3 Дейността  на Ученическия съвет се основава на следните принципи: 

 демократичност; 

 толерантност; 

 инициативност; 

 

Глава втора             ДЕЙНОСТ 

Чл.4  Представителите на Ученическия съвет развиват следните  дейности: 

 



1) Участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и 

протичането на учебния процес или на извънкласните дейности. 

2) Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и 

Педагогическия съвет. 

3) Участват в организацията  и провеждането на дейности на класовете и 

общоучилищни изяви. 

4) Обединяват и стимулират учениците за включване в общоучилищния живот. 

5) Съдействат за изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления 

в училищната общност. 

6) Проявяват инициативност и участват активно в дейности, свързани с личностното 

развитие на учениците и умението да поемат отгвороност. 

7) Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици. 

8) Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на 

Педагогически съвет на проблеми, отнасящи се до  училищната общност. 

9) Вземат отношение при възникване на проблемни ситуации  между  ученици и 

съдействат за решаване на конфликтите. 

10) Създават и поддържат информационни органи в училище (вестник, табла и др.) 

11) Включват се в обучения, свързани с формиране на лидерски и организаторски 

умения. 

12) Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за 

удовлетворяването им. 

13) Разработват  и участват в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с 

учители, училищно ръководство, родители. 

14) Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени 

организации. 

 

Глава трета                  ЧЛЕНСТВО 

                                   

Чл.5 Право на членство има всеки ученик от 4-ти до 7-ми клас, който: 

1) Доброволно и по собствен избор и убеденост е заявил желание за участие в 

Училищния съвет. 

2) Утвърден е за представител на класа с мнозинство от 2/3 от съучениците си. 

3) Няма действия и постъпки, които да противоречат на Правилника  за  дейността 

на училището. 

4) Броят на членовете –представители на клас е не повече от 2 за 7-ми клас и по 1 от 

4-ти, 5-ти и 6-ти клас /общ брой-20 души/ 

Чл.6 Ученическият съвет работи на екипен принцип и избира свое ръководство и 

екипи за различните видове дейности в началото на всяка учебна година.  

 

 

 



1) Ръковдството на УС се състои от 3-ма души – председател от 7 кл. и 2 заместник 

председатели, съответно от 5-ти и 6-ти клас, които се избират на общо заседание с явно 

гласуване. 

2) За екипите по различните видове дейности УС избира по един ръководител. 

3) Двама от членовете на ученически съвет могат да участват в работата на 

Педагогическия съвет при разглеждането на проблеми, свързани с учебно-

възпитателния процес, социалното поведение и личностното развитие на учениците, 

празниците и ритуалите в училище, извънучилищните дейности, масовия спорт . 

Чл.7 За членове на Ученическия съвет могат да бъдат приемани и ученици, които не 

са били избрани за представители на класовете си, но имат ясно и отговорно желание да 

се включат в неговата дейност. Тяхното приемане става с  представяне  пред 

Ученическия съвет, устна препоръка от преподавател или класен ръководител и 

гласуване с обикновено мнозинство от редовните членове на съвета. 

Чл.8 Членството може да бъде отнето чрез гласуване на заседание на Ученическия 

съвет с обикновено мнозинство в следните случаи: 

1) Системно неизпълнение на задължения поети пред УС. 

2) Нарушения на Правилника за устройството и дейността на училището. 

3) Поведение, уронващо престижа на УС. 

4) Незаинтересованост и формално участие в работата на УС. 

Чл.9 Училищният психолог консултира работата на  УС. 

 

Глава четвърта ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ         

                         СЪВЕТ 

 

Чл.10   Всеки член на УС има право : 

1) Да даде еднократно гласа си при вземането на решения.  

2) Да участва активно в управлението и работата на УС.  

3) Да му бъде извинено отсъствие от заседание на УС по уважителна причина. 

4) Да бъде посредник при разрешаване на конфликти между съучениците си, както и 

между ученици и учители. 

5) Да взема отношение при разработване на Правилника за дейността на училището. 

6) Да защитава интересите на съучениците си пред ръководството и Педагогическия 

съвет. 

7) Да изразява позиция по всички въпроси, отнасящи се до училищния живот. 

8) Да представя становища на УС пред ръководството и Педагогическия съвет. 

9) Да участва в обучения и дейности свързани с неговото личностно израстване. 

Чл.11 Всеки член на Ученическия съвет е длъжен: 

1) Да уведомява класа си за взетите от УС решения. 

2) Да защитава всеки ученик от своя клас, в случай на накърняване на личното му 

достойнство и на човешките му права 

3) Да не проявява пристрастие при вземане на решения относно училищния живот. 



4) Да представя обективно и аргументирано становището си пред своите съученици 

по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното. 

5) Да предава точно и навреме актуална информация за училищния живот, както от 

учениците към учителите, така и от учителите към учениците. 

6) Да търси среща с учителите и с ръководството на училището винаги, когато 

възникне важен за учениците проблем. 

7) Да участва редовно в заседанията на УС и да се включва активно в неговата 

работа. 

 

Глава шеста                ФИНАНСИРАНЕ 

 

Чл.12 Финансово дейността на Ученическия съвет се подпомага от училищното 

настоятелство, спонсори, благотворителни дейности и други инициативи на учениците и 

училището. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

§1.  УС се събира два пъти в месеца – всеки втори четвъртък, в определена за целта 

стая /103 каб./. 

§2. УС води своя документация – Правилник за дейността  и Дневник на заседанията, 

които се съхраняват при училищния психолог. 

§3. Всички материали от работата на УС извън посочената  документация се 

съхраняват като архив от председателя на УС и се предават на училищния психолог в 

края на учебната година, за продължаване  от следващия УС. 

§4. Членовете на УС активно взаимодействат в работата си  с класните ръководители 

и учители, училищното ръководство и Педагогическия съвет, родителските съвети по 

класове, Училищното настоятелство, ученическите съвети на други училища и 

Училищния парламент към Столична община, извънучилищни институции, организации 

и фирми; неправителствени организации, сдружения и др. 

 

 

 

 

 

 

 

 


