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СТАТУТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ 

І. Общи положения: 

1. Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който 

дава възможност на учениците да участват активно в процеса на вземане 

на решения, касаещи ученическата общност. 

2. Изграждането на ученическите съвети е отговор на потребностите от 

хуманизиране и демократизиране навзаимоотношенията в училище. 

3. Принципи на действие: демократичност, толерантност, инициативност. 

 

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 на учениците за включването им в 

общоучилищния живот. 

5. Да съдейства изграждането на позиции на нетърпимост към негативните 

явления и процеси в обществото. 

6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на 

учениците и поемане на отговорност. 

 

ІІІ. Изграждане на ученически съвети и процедура на избор: 

1. Съвет на класа (СК): 

- Учениците от класа самостоятелно избират структурата и 

състава /председател и членове/ на съвета на класа. Те сами вземат 

решение и определят броя на членовете /3-5/ на СК. 

- Изборът на ученическия съвет на класа се извършва от всички ученици в 

класа чрез явен избор. 

- Така формираните ученически класни съвети (УКС) избират от състава 

си председател и работят на екипен принцип. 
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2. Общоучилищен ученически съвет (ОУС): 

- В състава на общоучилищния ученически съвет (ОУС) по право се 

включват избраните председатели на класните ученически съвети с оглед 

на принципа в ОУС да се включват представители от всички класове. 

- Председател на ОУС се избира с тайно гласуване от всички ученици. 

- Трима от членовете на общоучилищния ученически съвет участват в 

работата на Педагогическия съвет при разглеждането на проблеми, 

свързани с учебно-възпитателния процес, социалното поведение и 

личностното развитие на младите хора, празниците и ритуалите в училище, 

извънучилищни дейности, масовия спорт и други. 

 

ІV. Дейности: 

1. Повдигат и разрешават или 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 класа и 

общоучилищни изяви. 

4. Участват при изработването на: 

- годишния план за часа на класа; 

- раздел „Гражданско образование” от плана на училището. 

- правилника за вътрешния ред (разделите ”Права и задължения на 

учениците” и “Взаимоотношения учители-ученици”.       

5. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици. 

6. Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на 

Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност. 

7. Вземат отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, 

определен от Общоучилищния ученически съвет (ОУС). 

8. Участват при изграждане на информационни органи в училище 

(вестник, сайт и др.) 

9. Включват се в обучение с оглед личностното развитие и формиране на 

организаторски умения. 

10. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на 

дейности за удовлетворяването им. 

11. Инициират и участват в работа по проекти, самостоятелно или 

съвместно с учители, училищно ръководство, родители 



12. Търсят сътрудничеството на родители, общественост, 

неправителствени организации. 

 

V. Взаимодействие на ученическите съвети с: 

1. Класните ръководители и учителите 

2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет 

3. Родителските съвети по класове 

4. Училищното настоятелство 

 

 УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТИ ПО КЛАСОВЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2022/2023 ГОДИНА 

Предстои избор на председатели и членове на ученическите съвети по 

класове за учебната 2022/2023 г. 

 УЧИЛИЩЕН УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 

Предстои избор на председател и членове на училищния ученически 

съвет за учебната 2022/2023 г. 

 


