ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ
“ СИМЕОН РАДЕВ”

ПЛАН
ЗА РАБОТАТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
при ГПЧЕ “Симеон Радев”
през учебната 2021/2022година
I.СЪЩНОСТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Самоуправлението в училище е:
1. В защита на правата и личността на ученика.
2. За връзка на ученическия парламент с обществеността.
3. За равноправно участие на ученици, родители и учители при решаването на
проблеми.
4. За право на глас в педагогическия съвет, форма на допитване до
ученическото общество.
5. За спазване на етиката в отношенията между ученици и учители.
I I. ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ:
1.
2.
3.
4.

Учебно-възпитателен процес.
Опазване на училищното имущество.
Организиране живота на учениците в училище.
Права и задължения на учениците.

I I I. ЦЕЛ
Учениците да бъдат социално активни, да изразяват свободно своето
мнение, да имат право на информиран избор, да се зачита личността на ученика. Да
се включват в дейности с убеждението, че вършат нещо полезно за себе си,
училището и обществото.
IV. ЗАДАЧИ
1. С цялостната учебно-възпитателна работа да се съдейства за придобиване на
интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност,
необходими за активен живот в динамично променящи се обществени
отношения.
2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за
съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес и спазване на
Правилника за вътрешния ред.
3. Да се изгражда модел на демократично общество чрез прилагане на
принципите на демокрацията при обучението и възпитанието на учениците.

4. Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско
съзнание и социално поведение.
5. Да се създават подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие
на различните форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез
класните ученически съвети и общоучилищния ученически съвет.
V.ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
За подобряване на взаимоотношенията между учители- ученици,
съученици:
1. Участие на всички отговорници на класове в сбирки не по- малко от два пъти
месечно – самостоятелни, както и с ръководството на гимназията и с
педагогическия съветник.
Отговорник: председателя на УС . срок: постоянен
2. Обсъждане и представяне на актуални въпроси и проблеми в класовете пред
ученическия парламент и училищното ръководство.
Отговорник: Председателя и зам.председателите
на УС, отговорниците на класовете. срок: постоянен
3. Организиране и активно участие на членовете на УП в извънкласни
дейности- семинари, срещи с младежки организации, тържества,рекламни
кампании и др.
Отговорник: Председателя и зам.председателите
на УС. срок: постоянен
4. Участие в Общите събрания на родителското настоятелство.
Отговорник.Председателя на УС. срок: постоянен
5. Изработване на табла и презентации по случай национални и градски
празници и мероприятия.
Отговорник: Председателя на УС и комисии по дейностите
5.1 Отбелязване на Деня на народните будители.
5.2 Провеждане на конкурс за най- чиста класна стая.
5.3 Организиране на Коледно тържество в гимназията.
5.4 Отбелязване на Патронния празник на училището.
5.5 Отбелязване на годишнина от обесването на В. Левски.
5.6 Националният празник на Р.България.
5.7 Световният ден на Земята.
5.8 Участие в Панорамата на средните училища и в други дейности свързани с
представянето на училището.

5.9 Международният ден за борба с наркоманията.
Отговорник: членовете на УС и комисии
За опазване и поддържане на училищното имущество:
1. Организиране и контрол от дежурните ученици в съответния клас.
2. Учениците, които повреждат училищното имущество да бъдат изслушани в
присъствието на родител, консултирани и при повторна проява да се
предложат за санкция.
Отговорник: УС срок: постоянен.
3. Учениците, които опазват чиста класната си стая и персоналното си място
да бъдат похвалени пред ученическата общност и на педагогическия съвет.
Отговорник: УС срок: постоянен
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА БОРБА С ОТРИЦАТЕЛНИТЕ ЯВЛЕНИЯ
– ТЮТЮНОПУШЕНЕ, УПОТРЕБА НА АЛКОХОЛ И УПОЙВАЩИ
СРЕДСТВА
1. В часа на класа да се разглеждат теми, свързвани с вредата от
тютюнопушенето, алкохола и наркотиците.
/подготовка от ученици/
ПРЕВАНТИВНА ДЕЙНОСТ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА
МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ
1.Активно участие на всички членове на УС при полагане на координирани и
последователни усилия с ръководството на училището за предотвратяване на
тормоза и за създаване на по-сигурна училищна среда.
Заложените дейности ще се организират от разстояние при невъзможност в
присъствена среда.
Забележка: Дейностите заложени в плана ще се извършват в променящи се и
непредвидени условия в обстановката на Ковид – 19. В този смисъл
документът подлежи на актуализация по всяко време на учебната 2020/ 2021г.
Изготвен от УС при ГПЧЕ „ Симеон Радев“

