
 СТАТУТ 

    на 

         Ученическия съвет 

                    при СУ „Никола Йонков Вапцаров” 

     Чл.1 Ученическият Съвет е самостоятелна и доброволна организация за 

самоуправление на учениците от СУ „ Никола Вапцаров ” – гр. Хаджидимово; 

     Чл.2 УС работи в съответствие със ЗПУО, нормативните и поднормативните актове на 

МОН и училищния правилник. 

     Чл.3 Целите на Ученическия Съв 

      3.1. Активно участие на учениците от СУ – то в демократизацията на образователния 

процес. 

     3.2. Превръщането му в център за  опериране и подпомагане на инициативи в 

социалния живот на общоучилищния колектив. 

 - 

да даде възможност всеки  ученик да поеме конкретни  отговорности и да участва  в проце

са на управление, съуправление  и самоуправление на училището; 

 - да се създадат условия за  формиране на Банка за идеи и инициативи и средства, 

които да подпомагат реализирането на ученическите дейности и идеи; 

     Чл.4 Учениците от училището членуват доброволно в УС, независимо от 

политическата си, етническа и религиозна принадлежност, но нямат право да налагат 

специфични за тази си принадлежност идеи. 

     Чл.5 Ученическият съвет е и предлага форми на изява на всички ученици от 

училището. 

     Чл.6 Органи на управление: 

  - председател, заместник председател, секретар; 

     Чл.7 Мандатът на представителите (и ръководството) е две години. 

     Чл.8 Общото събрание на Съвета е висш орган на ученическото самоуправление. От 

своите членове, чрез явно гласуване се избират: председател, заместник председател, 

секретар, постоянни и временни комисии. 



     Чл.9 Решенията на общото събрание имат препоръчителен и неангажиращ характер за 

учениците от училището. Същите сами преценяват дали да се включат в предложените от 

Съвета инициативи. 

     Чл.10 Всеки ученик има право да внесе предложения за определени инициативи и 

мероприятия пред Общото събрание, независимо дали е негов член или не е, както и да 

поиска подкрепа за реализирането на предложените идеи. 

     Чл.11 Пред Общото събрание на съвета с инициативи и предложения могат да излизат 

училищното ръководство и учителите – консултанти. Същите нямат право на глас при 

вземане на решения. 

     Чл.12 Когато ученик, паралелка или група ученици са поели отговорност за 

осъществяването на дадена инициатива, в случая те поемат моралното задължение за 

изпълняването й. 

     Чл.13 Ученическият съвет работи по утвърден от него годишен план и работните 

планове за отделните мероприятия и инициативи. 

      

  

 

 

 Приет и утвърден на заседание на Ученически съвет на 05.10.2021 год.! 

 

 

 

 

Педагогически съветник Христина Урдева 

  


