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1. Какво представлява ученическия съвет ?
Ученическият съвет е доброволно ученическо обединение , дейността на Ученическия съвет се 

основава на принципа на самоуправлението. Неговите принципи :

-  Защита на личността и правата на ученика , а също така спазване и на неговите задължения. 



Участие също вземат учениците и техните родители. Учениците индивидуално или чрез Училищния 
ученически съвет (УУС), чрез който те могат да предлагат и гласуват училищни политики свързани с 
класни и извънкласни дейности, културни и спортни събития, както и всички други събития и 
мероприятия касаещи общността на с. Дерманци.   
Между тези отделни компоненти да се сформира една група с общи виждания за постигане на 
съгласие за еднакви цели и виждания за еднакви резултати.  
За осъществяване на плана имаме родителски актив , който ще участва и подпомага за 
организирането на различни събития, съобразени със съответните комисии: ( спортни , екологични, 
доброволчески, артистични, образователни, развлекателни ), както събрания, анализи и отчет на 
осъществената работа.  
Учениците ще се включват с изпълнението на различни, развлекателни и допринасящи 
емоционалното състояние, задачи с които сами по себе си да се чувстват пълноценни и 
удовлетворени от изпълнението на ангажиментите и задачите дадени им. Родителите ще участват 
активно в преразпределението на задачите, изпълняващи се не само от  учениците, а от самите тях и 
учителите.  Учителите ще подпомогнат в разпределянето на парламентарния актив, избор на 
председател , заместник председател и секретар. Зависимост  от съответната комисия ще бъдат ясно 
поставени цели и задачи очакващи дадени резултати. Учителят( ментор) ще насърчава и подпомага, 
учениците за постигането на отлични резултати.  
 



1.1 Комисии

- Комисия по  Образование  (Йоанна Атанасова – учител ЦОУД, Татяна Христова – 

учител ЦОУД, Богдана Богданова – психолог )

                          

Дейността  на  комисията ще  се провежда всяка  седмица като  извънкласна
дейност с цел насърчаване на четенето, повишаване на грамотността и популяризиране на четенето в
училище. Програмата предвижда различни образователни  дейности  -  маратон  на  четенето,  любими
приказни  герои,  състезания,  четене  с  разбиране,  най-добър  четец  и  разказвач, които
ще дадат възможност на децата  да  се  забавляват, да  дискутират, да  придобиват  нови  знания  и
увереност в собствените възможности, да развиват четивните и актьорските си умения, да формират
отговорност  към собственото  здраве,  към обществото,  природната  среда  и  нейното  опазване. Ще
подкрепим желаещите ученици да се регистрират в “Книговище”. Идеята е чрез тази платформа да
създадем игрови и състезателен елемент на четенето за постигане на четивна грамотност и умения за
осмислящо четене.

- Лидерски и доброволчески умения ( Веселин Николов – учител ЦОУД, Цветислава 

Игнатова – учител ФВС, Йоанна Атанасова)

 Дейността на комисията по лидерски и доброволчески умения , ще се провежда всяка седмица. 

Комисията ще има за цел да включи деца и родители в различни развлекателни и доброволчески 



дейности. Ще даде на учениците поле за изява и ще могат да разкрият собствените си възможности и

качества , като се включат в различни благотворителни , мартенски и коледни базари.  

- Екология, спорт и здравословен начин на живот  ( Матилда Ангелова – учител 

ЦОУД , Емил Игнатов – учител ЦОУД, Николай Граждански – учител ЦОУД)

 Комисията по екология , спорт и здравословен начин на живот, ще има ежеседмични двучасови 

дейности. Ще включим ученици, учители и родители в различни спортни и екологични събития и 

състезания. Целта е подпомагане и развиване на физическа, здравна и екологична култура на 

личността,  според способностите и интересите им.  

- Връзки с обществеността ( Ивайло Петров – учител по Английски език и 

Кинознание , Даниел Симеонов – учител по Английски език и Кинознание)

Комисията по Връзки с обществеността ще основно ще осъществява цялостната политика по 

представяне на дейностите от проекта, постиженията и възможностите на училището пред 

обществеността на с. Дерманци и община Луковит, както и при възможност на национално и 

международно ниво. Ще осигурява своевременна информация за инициативите на училището в 

местни, регионални и национални медии.  



2. Цел и задачи на ученическия съвет.

Ученическият съвет има за цел да помага и насърчава учениците в тяхното осъществяване и 

организиране на събития , насочени към личностно развитие на учениците , поемане на отговорност, 

участие в училищно самоуправление. Имат задача да съдействат при необходимост за подобряване 

взаимоотношенията между ученици -  ученици и ученици – учители като осъществяват комуникация 

между Ръководството на училището , Педагогическия съвет и др. 

Да дават гласност на проблемите на учениците и съдействат за решаването им, защитавайки 

интересите им.



3.. Мероприятия.

Дата Дейност

22.09.2021 г.
Септември

Ден на Независимостта на България

Комисия по:  Образованието, Връзки с обществеността

24.09.2021г.
Септември

Европейски ден на Спорта

Комисия  по  :  Екология,  Спорт,  Връзки  с  обществеността  и
Здравно образование

месец
Октомври

Работа по комисии

месец
Ноември

Работа по комисии

месец
Декември

Коледен базар

Комисия по : Лидерски и доброволчески умения, Връзки с 
обществеността

месец
Януари

Работа по комисии



14.02.2022 г.
Февруари

Свети Валентин

Комисия  по  :  Лидерски  и  доброволчески  умения,  Връзки  с
обществеността

18.02.2022 г.
   Февруари

Отбелязване гибелта на Васил Левски

Комисия по : Образованието и Връзки с обществеността

23.02.2022 г.
   Февруари

 Ден на „розова фланелка“

Комисия  по   :  Лидерски  и  доброволчески  умения,  Връзки  с
обществеността

месец
Март

Мартенски базар

Комисия  по   :  Лидерски  и  доброволчески  умения,  Връзки  с
обществеността

15.03.2022г.

„ Моето цвете „

Комисия по : Екология, Спорт и Здравно образование , Връзки с
обществеността

месец
Март

Първа пролет

Комисия по : Екология, Спорт и Здравно образование , Връзки с
обществеността

21.04.2022 г.
    Април

Световен ден на Земята

Комисия по Образованието, Връзки с обществеността



месец
Април

26.04.2022г.

 Еко карнавал

Комисия по : Екология, Спорт и Здравно образование, Връзки с
обществеността

месец
       Април
08.04.2022г.

Международен Ден на Детската книга- състезание по четивна
грамотност

Комисия по Образованието, Връзки с обществеността

Месец
 Май

Работа по комисии

месец
Юни

Работа по комисии

Общо заседание на членовете на УС   за обсъждане на текущи задачи–   

всеки месец – стая на психолога .


