I. Същност
1. Ученическият съвет е форма на ученическо самоуправление. Ученическият
съвет е организация, която дава възможност на учениците да участват в процеса на
взимане на решения, касаещи училищния живот.
УС работи в съответствие със Закона за народната просвета, нормативните актове
на МО, училищния правилник, училищните планове и плана за работа на УС.
2. Основните цели на УС са:
 Да осъществява връзка между учениците от една страна и училищното
ръководство, Училищното настоятелство и училищия обществения съвет от друга,
като представя мнението на учениковата общност пред тези органи.
 Да защитава правата и интересните на учениците.
 Да дава гласност на проблемите на учениците.
 Да стимулира ангажираността на учениците в общоучилищния живот.
 Да участва активно в дейности, свързани с личностното развитие и поемане
на отговорност от страна на учениците.
 Да приема решения за разработване и реализиране на проекти и инициативи.
3. Работата на УС се подпомага от педагогическия съветник на училището.
4. Всеки ученик има право да внесе предложения за определени училищни
инициативи, както и да поиска подкрепа за реализирането на предложените идеи
от УС. Учениците участват доброволно в предложените инициативи.

II. Дейност
1. Ученическият съвет на училището:
 участва в планирането на образователна-възпитателната дейност в
училището;
 участва с предложения за награждаването на учениците;
 участва в организирането на извънкласните и извънучилищните форми на
дейност;
 участва в организирането и провеждането на училищните мероприятия.

III. Структура и длъжности в Ученическия съвет
1. Ученическият съвет се състои от 9 члена и се избира от учениковата
общност от VIII-XII клас при определена процедура и е с мандат до началото на
XII клас на съответния негов член. Всеки ученик от VIII до XI клас може да подаде
своята кандидатура за участие в УС.
2. Всеки член има право:
 да участва активно в управлението и работата на УС.
 да бъде информиран за дейността на УС от председателя и заместникпредседателя.
3. Право на вот могат да упражняват всички членове на УС.
4. При преждевременно напускане на член от УС, другите членове избират
негов заместник чрез гласуване при представяне на кандидатури.
5. Длъжности.
 Председател
 Заместник-председател
 Секретар
 Касиер
6. Председателят на Ученическия съвет:
 Ръководи дейността на УС
 Води заседанията на УС
 Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на
УС.
 Присъства на Педагогическия Съвет при покана от Директора на
училището.
 Има право да гласува с 1 глас при вземането на решения в УС.
 При отсъствие на Председателя, Зам. Председателя ръководи заседанието
на УС.
 Пълномощията на Председателя се прекратяват предсрочно при:
доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено обяснение до Общото
събрание; гласуване вот на недоверие от членовете на Общото събрание.
7. Заместник-председател.
 Представлява УС при отсъствие на Председателя като изпълнява неговите
функции.
 Пълномощията на Заместник-председателя се прекратяват предсрочно при:
доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено обяснение; гласуване вот на
недоверие.
8. Секретар
 Записва обсъжданията и взетите решения от заседанията на УС.
 При временна невъзможност да изпълнява ангажиментите си, секретарят
делегира правата си на посочено от него лице.
9. Касиер

 Отговаря за събирането, съхранението и правилното разходване на
паричните средства.

IV. Заключителни
1. Ученическият съвет на училището има право:
 да събира парични средства от учениците за културни прояви и други
дейности по негова инициатива, свързани с провеждане на училищни мероприятия,
отдих и спорт;
 да предлага на училищното ръководство и Педагогическия съвет мерки за
подобряване на образователно-възпитателен процес;
 по преценка на директора на училището председателят и заместникпредседателят на Ученическия съвет могат да участват в заседание на
Педагогическия съвет с право на решаващ глас.
2. Задължения на членовете на УС:
 да познават и спазват Правилника за дейността на училището;
 да представят обективно и аргументирано становището на своите съученици
по даден въпрос, дори и когато то е в противоречие с тяхното;
 да предават точно и навреме актуална информация за училищния живот,
както от учениците към учителите, така и от учителите към учениците;
 да търсят среща с учителите и с Ръководството на училището винаги, когато
възникне важен за учениците проблем;
 да участват в заседанията на УС, за да обсъждат актуални теми и
инициативи, да разработят позиция и план за действие по тях.

