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УСТАВ  

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

ПРИ ОУ „НЕОФИТ РИЛСКИ"-ГР.ГАБРОВО 

 

Глава първа 

ОСНОВНИ НАЧАЛА 

Чл. 1. Срок 

Дейността на ОУ "Неофит Рилски" не се ограничава със срок. Представителите 

на Ученическия съвет са членове, докато бъдат сменени от други 

представители на класовете. 

Чл. 2. Цели и задачи 

Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане 

на решения относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят 

пред Ръководството на ОУ "Неофит Рилски" и Педагогическия съвет. 

 Основната цел на Ученическия съвет е да осъществява връзка между 

учениците - от една страна, и учителите от друга. Ученическият съвет има 

четири основни задачи: 

1. Защита на правата на учащите в ОУ „Неофит Рилски" в съответствие с 

Правилника на училището и Международните конвенции за правата на детето 

и човека. 

2. Съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с 

Правилника на ОУ „Неофит Рилски". 

3. Организиране на учлищни и извънкласни занимания, състезания, концерти, 

конкурси и пр. 

4. Представляване на учениците пред други институции. 

Глава втора 

ОСНОВНИ ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ В 

УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

1 Право на членство 

1.1. Ученическият съвет е форма на ученическо самоуправление. В него 

участват представители от всеки клас на училището - от 4 до 7 клас. 



1.2. Членството в Ученическия съвет е доброволно. При приемане на членове 

в Ученическия съвет се изисква абсолютно съгласие от страна на кандидата за 

участие в него.  

1.3. Право на членство има всеки ученик, избран за представител на класа си 

по демократичен начин. 

2. Права и задължения на членовете на Ученическия съвет 

2.1.Всеки член има право: 

 на един глас в Общото събрание на Ученическия съвет. 

 да избира и да бъде избиран в органите на Ученическия съвет. 

 да участва активно в управлението и работата на Ученическия съвет. 

 да прави предложения за работата на Ученическия съвет. 

 да му бъде извинено отсъствие от събрание на Ученическия съвет. 

 да бъде информиран за дейността на Ученическия съвет. 

 да получава съдействие, препоръки и съвети от класния ръководител, 

педагогическия съветник или председателя на Ученическия съвет на ОУ 

„Неофит Рилски" по важни за класа въпроси и възникнали проблеми. 

2.2. Всеки член на Ученическия парламент е длъжен: 

1. да спазва УСТАВА на Ученическия съвет и да изпълнява решенията на 

Общото събрание; 

2. да участва активно в събранията на Ученическия съвет; 

3. да не използва, по какъвто и да е начин, Ученическия съвет за цели, 

противоречащи на УСТАВА; 

4. да провежда избори за нов представител в края на мандата си от една година. 

5. да следи за правилното изпълнение на дейностите в класа, да дава съвети и 

да внася корекции в изпълнението им; 

6. да представлява класа пред Ученическия съвет на всяко негово заседание 

според този УСТАВ; 

7. да уведомява класа за взетите от Ученическия съвет решения и информира 

своевременно за предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено 

интересите на класа; 

8. да осигури присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на 

Общото събрание на Ученическия съвет, за да изяви своите собствени 

възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия според този 

УСТАВ; 



9. да защитава всеки ученик от неговия клас при накърняване на личното му 

достойнство и на човешките му права от страна на член на училищната 

общност. 

Глава трета  

САНКЦИИ 

1 При неизпълнение на задълженията и отговорностите на членовете на 

Ученическия съвет на Общото събрание се налагат следните наказания: 

 Забележка от Председателя. 

 Предупреждение за изключване от Ученическия съвет. 

 Изключване от Ученическия съвет. 

2. Процедура на прилагане 

 Ако член на ученическия съвет системно безпричинно отсъства от 

заседанията на съвета; 

 Ако член на Ученическия съвет има поведение, уронващо престижа на 

училището или нарушава ПДУ; 

 Ако член на Ученическия съвет желае да прекрати участието си в него, 

той е свободен да го направи, след като представи мотивите за своето 

решение пред Общото събрание на Ученическия съвет. 

Глава четвърта 

СТРУКТУРА И МАНДАТ НА ОРГАНИТЕ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

1. Висш орган на Ученическия съвет е Общото събрание на Ученическия 

съвет. 

1.1. Структура 

 Общото събрание на Ученическия съвет се състои от всички членове. 

 На заседанията на Ученическия съвет присъства, изказва мнения,  прави 

предложения Педагогическият съветник, който е в ролята на модератор 

и ръководител. 

2. Мандат 

2.1. Общото събрание на Ученическия съвет има мандат една година. 

2.2. Членовете всяка година се обновяват или запазват. 

3.Права на Общото събрание на Ученическия съвет. 

3.1. Изменя и допълва настоящия УСТАВ. 

3.2. Избира и освобождава членовете на ръководството на Ученическия съвет. 

3.3.Приема и освобождава  членове на Ученическия съвет. 



3.4. Приема плана за дейността на Ученическия съвет. 

3.5.Решава и всякакви други въпроси, които намира за целесъобразно да 

обсъди. 

4. Ред за вземане на решения: 

4.1. Общото събрание на Ученическия съвет се счита за редовно, когато има 

кворум, състоящ се от минимум 50% + един от членовете на УС. 

4.2.При липса на кворум събранието се отлага с 15 минути на същото място и 

при същия дневен ред. След това то се провежда и се счита за редовно, колкото 

и членове да се явят. 

4.3.Решенията на Общото събрание на Ученическия съвет се вземат с 

обикновено мнозинство от присъстващите членове. 

4.4.Общото събрание на Ученическия съвет решава конкретно във всеки 

отделен случай формата на гласуване - явно или тайно. 

4.5. Член на Общото събрание на Ученическия съвет няма право на глас при 

решаването на въпроси, отнасящи се до не 

4.5.Председателят представлява ученическия съвет извън училище.Помага на 

педагогическия съветник при провеждане на заседанията на съвета и  

свиква извънредни заседания в случай, на необходимост. 

4.6.Председателят се подпомага в своята дейност от Заместник- председател.  

Председателят се избира от Общото събрание на своето първо заседание за 

учебната година. 

Председателят на УС не може да бъде представител на своя клас. 

4.7.Секретарят се избира на Общото събрание на Ученическия съвет. 

Той води протокола на Общото събрание,  съхранява документацията и не 

може да бъде представител на своя клас. 

4.8.Членове на Ученическия съвет - отговорници /представители/  

 Отговорниците са представители на своя клас.Избират се по 

демократичен начин във всяка отделна паралелка на училището. 

 Отговорниците са членове на Ученическия съвет и участват в Общото 

събрание на Ученическия съвет. 

 Имат право да гласуват при вземане на решения в Ученическия съвет. 

 Информират ученическата общност по въпроси, касаещи дейността на 

Ученическия съвет. 



 Свеждат решенията на Общото събрание на Ученическия съвет до 

знанието на учениците от отделните паралелки. 

 Отчитат дейността на своя клас пред Общото събрание на Ученическия 

съвет. 

 Ако някой от представителите на класовете е избран в Управителния 

съвет на УС, в неговата паралелка се провеждат демократични избори и 

се избира нов отговорник на класа, който също участва в Общото 

събрание.  

 Доброволците към УС са всички ученици, които желаят да се включват 

в дейности и инициативи на УС, но не са част от него. Те могат да бъдат 

част от временни екипи, сформирани при необходимост, с цел 

подпомагане дейността на УП. 

 

 


