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УСТАВ 

 на Ученическия съвет 

при СОУ “Васил Левски” – гр. Крумовград 

 

          ОСНОВНА ЦЕЛ:  Да осъществява връзка мeжду учениците - от една 

страна, и учителите и родителите - от друга.  

 

  Целта се конкретизира в следните задачи: 

          1. Съблюдаване за изпълнението на задълженията на учениците.         

          2. Организиране на вътреучилищни и извънкласни занимания, 

състезания, конкурси и др. 

          3. Стимулиране ангажираността в общоучилищния живот. 

          4. Съдействиe за изграждането на активна позиция към явленията и 

процесите  в общността. 

          5. Активно участие в дейности, насочени към личностно развитие на 

учениците и поемане на отговорност. 

    

Чл.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. 
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Чл.II. Органи на управление 

1. Органите на управление на УС са:                                                                                           

1.1. Общо събрание. 

1.2. Управителен съвет.  

1.3. Обикновено събрание. 

2. Общо събрание 

2.1. Общото събрание се свиква: 

2.1.1. Веднъж през учебната година –  през октомври месец. 

2.1.2. Извънредно при решение на Управителния съвет. 

2.2. На общото събрание заседават всички представители на всяка 

паралелка в училището от 5 до 12 клас.  

2.3. Гласува устава на УС и прави евентуални промени по него. 

2.4. Избира и утвърждава Управителен съвет за срок от една учебна 

година. 

2.5. Приема програма за годишната дейност на УС. 

2.6. Приема отчета на Управителния съвет за годишната дейност. 

2.7. Общото събрание се счита за редовно, ако присъстват повече от 

половината членове 

2.8. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от 

присъстващите. 

3. Управителен съвет 

3.1. Управителният съвет се избира от Общото събрание за срок от една 

учебна година. 

3.2. Ръководи и извършва административната дейност на УС. 

3.3. Представлява УС на училищно, областно и национално ниво. 
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3.4. Управителният съвет изготвя и предлага на гласуване програмата за 

годишната дейност на УС на Общото събрание. 

3.5. Състои се от 9 ученици от гимназиалния етап на обучение ,  

избрани от Общото събрание. 

4. Обикновено събрание 

4.1. Обсъжда, дискутира и организира проекти.  

4.2. Обсъжда, дискутира и разрешава проблеми, касаещи учениците, 

учителите и училището. 

4.3. Взима решения. 

4.4. Обикновеното събрание се свиква от председателя на УС или по 

предложение на член на УС в зависимост от нуждите на УС и от работата, 

която се извършва по настоящи и бъдещи проекти . 

4.5. На Обикновеното събрание присъстват  задължително  членовете на 

Управителния съвет. 

4.6 . За всяко заседание на Обикновеното събрание се изготвя протокол, 

който се вписва в Протоколната книга от секретар. 

Чл.ІІІ. Членство 

1.1. Всеки клас излъчва един/двама представители на базата на следните 

критерии: 

1.2. Никой ученик не може да бъде задължен да участва в ученическото 

представителство.  

1.3. Избирането на представителите става по време на часа на класа, с 

провеждане на  гласуване, в зависимост от желанието на учениците. За 

избран се счита този ученик, който е получил най-много гласове. 

1.4. Представителите на класовете се избират за срок от една учебна 

година.  
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Чл.ІV. Права и задължения: 

1. Ученическите представители имат следните права 

1.1. Да бъдат посредници при разрешаването на конфликти между 

съучениците си и между 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 представят становища на Ученическия съвет пред ръководството и 

 Педагогическия съвет. 

2. Ученическият училищен съвет е длъжен да изпълнява 

следните задължения: 

2.1. Да отговаря на изискванията на правилника, както всички останали 

ученици. 

2.2. Да представят обективно и аргументирано становището на своите 

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

2.3. Да търсят среща с  ръководството, педагогическия съветник и 

учителите в училище, винаги когато възникне важен за учениците 

проблем. 

Чл.V. Ученическият съвет взаимодейства активно с: 

- класните ръководители и учителите 

- училищното ръководство и Педагогическия съвет 

- родителската общност и Училищното настоятелство 

-  ученическите съвети на други училища 

- извънучилищни институции, организации и фирми. 

 

 


