
ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 
НА 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“

1. Училищният  ученически  съвет  е  вид  самостоятелна  форма  на  самоуправление  на
учениците.

2. Училищния ученически съвет работи в съответствие със закона за предучилищното и
училищно образование /ЗПУО/ нормативните актове на МОН, училищния правилник,
училищните планове и плана за работа на ученическия съвет.

3. Училищния ученически съвет осъществява своята дейност в училище с подкрепата
на училищното ръководство, педагогическия съветник и класните ръководители.

4. Решенията на ученическия съвет имат препоръчителен характер и учениците сами
преценяват дали трябва да се включат в предложените инициативи.

5. Членовете на УУС запознават всички ученици с правилника и плана за работа на
УУС през настоящата учебната година.

ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

1.Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на учебно-
възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез взаимодействие с
учители, родители и училищното ръководство.
2. Утвърждаване на УУС като притегателен център за училищната ученическа общност.

ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ НА 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“:

Представителите на Ученическия съвет:
1. Участват при защита на правата и интересите на учениците от паралелката/класа

пред класните ръководители,  училищното ръководство, педагогическия съвет и
родителите.

2. Повдигат  и  участват  в  разрешаването  на  възникнали  проблеми,  свързани  с
организацията и протичането на учебния процес.

3. Изработват годишния план на ученическия съвет на училището.
4. Координират   и  организират  провеждането  на  дейностите,  определени  в

годишния план, с паралелките на училището.
5. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.
6. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за

удовлетворяването им.

ЧЛЕНОВЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 
НА 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“

1. Училищният ученически съвет включва представителите на ученическите съвети
на класовете от 4-ти до 12-ти, които се избират за срок от една учебна година.

2. Училищният  ученически  съвет  се  управлява  от  председател  и  заместник-
председател на училищния ученически съвет. Те се избират на общо събрание на
ученическия съвет за една учебна година чрез явно гласуване и при наличие на
51% от гласувалите „за“ от присъстващите членове.



ЧЛЕНОВЕ НА УЧИЛИЩНИЯ УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ 
НА 10. СУ „ТЕОДОР ТРАЯНОВ“ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021Г.

Председател: Борис Боянов от 9.а клас
Заместник-председател: Георги Генев от 6.б клас

Членове:
Ивелина Богданова и Цветелина Димитрова от 4.а клас
Лъчезар Йорданов и Вяра Велинова от 4.б клас
Деян Христов и Сияна Станева от 4.в клас
Румяна Тодорова и Диана Давидова от 4.г клас
Димана Липовска и Мария Малинова от 5.а клас
Калина Дюлгарска и Петър Боев от 5.б клас
Георги Добренов и Карина Андонова от 5.в клас
Габриела Мутафчиева и Рая Каравелова от 5.г клас
Антония Колева и Елизабет Митева от 6.а клас
Георги Генев и Карина Драева от 6.б клас
Станислав Маринов и Стела Илиева от 6.в клас
Ния Борованска и Александрина Добренова от 7.а клас
Магдалена Иванова и Симона Мартинова от 7.б клас
Ангел Китов и Никол Димитрова от 8.а клас
Борис Боянов и Виктория Георгиева от 9.а клас
Ерсин Сабри 12.а клас


