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I.Ученическият съвет при ПМГ „Христо Смирненски“ град Перник е обединение на учениците, чрез 

което се осъществяват различни форми на ученическо самоуправление и доброволчество. 

II.Цели 
 

1. Да изгради работеща система на ученическо самоуправление чрез определяне на управленска 

структура, длъжности и отговорности в рамките на ученическата общност. 

2.  Да подготви учениците за отговорно участие в създаването и реализирането на училищни 

политики. 

3.  Да подпомогне училището в изграждането на ученическа култура на демократично себе-

отстояване и информирана защита на правата на детето.  

4.  Да поддържа партньорски отношения с Педагогическия съвет и Училищното ръководство 

5.  Да съдейства за популяризирането и развиването на граждански и организационни 

компетенции в ученическата общност. 

6.   Да развива каузата на младежкото доброволчество.  

 

III.     Задачи 

           1.  Ясно дефиниране на управленската структура на Ученическия съвет. 

           2.  Разработване на годишен план на дейностите. 

            3.Участие в училищни комисии, назначени от Директора, във връзка с осъществяването на 

различни училищни политики.  

           4. Внасяне на проектни предложения до Дирекционния съвет във връзка с приоритетни 

училищни политики: тормоз, глобално образование, успешна адаптация на ученици в риск.  

        5. Организиране на работни срещи на Управителния съвет на Ученическия съвет с Дирекционния 

съвет. 

 

 

Септември 2019 

1. Избор на ученически съвети по паралелки в рамките на часа на класа чрез открито или тайно 

гласуване. 

           Срок: 29.09.2018 г. 

Отг.:Ученически съвети 8-12 клас 

2. Търсене на нови възможности за включване в общински и национални програми и проекти. 

           Срок: през годината 

Отг.: УУС 

3. Търсене на инициативи, организирани от Българския червен кръст. 

           Срок: през учебната година 

Отг.: Работен екип на УУС 

Октомври 2019 

4. Общо събрание: 

• Избор на Ръководство на УУС 
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• Приемане План за дейността на УС през учебната 2019/2020 година. 

• Избор на ученици за представяне на ученическата общност в училищните управленски екипи. 

  

Срок: 17.10.2019 г. 

Отг.: УУС 

5. Участие на учениците от УУС в Световния ден за борба със затлъстяването чрез изготвяне на 

презентация. 

           Срок: 21.10. 2019 г. 

Отг.:Ученически съвети по 

класове 

6. Отбелязване на Деня на град Перник – 19 октомври, чрез участие в различни спортни и културни 

инициативи. 

           Срок: 17.10.2019 г. 

Отг.: Ученически съвети по 

класове 

Ноември 2019 

7. Отбелязване Деня на народните будители чрез включване в инициативите: 

 - да подарим книга на училищната библиотека; 

 - да се изготвят поздравителни картички за заслужили дейци на културата, просветата и 

изкуството от град Перник 

Срок: 01.11.2019г. 

Отг.: Ученически съвети по 

класове 

8. Ден на толерантността. Изготвяне на брошури . 

           Срок: 16.11.2019 г. 

Отг.: Работен екип към УУС 

9.Създаване на поща „ Да споделим проблема”  

          Срок: 16.11.2019 г. 

Отг.: Работен екип към УУС 

 

Декември 2019 

10. Анти – СПИН кампания- изготвяне на филм и брошури 

           Срок: 01.12.2019 г. 

Отг.: Ученически съвети на 8-те 

класове 

11. Коледен благотворителен концерт- изготвяне на предмети и сувенири за базар. 

 Срок: 10.12.2019 г. 

Отг.: Ученически съвети на 

класовете. 

12. Коледно-новогодишни празници по класове- конкурс за най- празнично украсена класна стая. 



ПРИРОДОМАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ХРИСТО СМИРНЕНСКИ“                                                  

гр. Перник, кв. „Монте Карло“ 1; http://pmg-pernik.com ; e-mail: pmg_smirnenski@abv.bg; тел.: 076/608766 

 

           Срок: 15-23.12.2019 г. 

Отг.: Ученически съвети на 

класовете 

Януари 2020 

13. Отбелязване „Световен ден на думата „Благодаря“- конкурс за най- оригинално послание за 

благодарност.  

Срок: 11.01.2020 г. 

Отг.: Работен екип към УУС 

14. Отбелязване „Световен ден на Прегръдката“- благотворителна акция за набиране на средства чрез 

„купуване“ на прегръдка. 

           Срок: 16.01.2020 г. 

Отг.: Работен екип към УУС 

15. Участие в маскарадните игри „Сурва“ 

          Срок: 21.01.2020 г. 

Отг.: Работен екип към УУС 

 

Февруари 2020 

16. Среща на УУС с ръководството на гимназията, обмяна на опит и предложения 

           Срок: 8.02.2020 г. 

Отг.: Работен екип на УУС 

 

17. Февруари – ден на влюбените – напиши послание на любим човек и го постави в любовната 

пощенска кутия. 

           Срок: 14.02.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети 10 клас 

18. Отбелязване Деня на Левски – 19.02.2020г. 

           Срок: 19.02.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети 9 клас 

19. Ден на розовата фланелка. 

           Срок: 22.02.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети 11 клас 

20. Подготовка и участие в патронния празник на ПМГ „Христо Смирненски“ 

          Срок: 22.02.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети  

 

Март 2020 

21. Мартеницата – символът на българите. Организиране на дарителска акция за събиране на мартеници 

и предоставянето им в ЦНСТ 

          Срок: 26.02.2020 г. 
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Отг.: Работен екип към УУС 

 

22. Отбелязване годишнината от Освобождението на България -  

           Срок: 03.03.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети по 

класове 

23. Изработване на табло за отбелязване на Деня на Холокоста в България- подвигът на българската 

църква и общество. 

           Срок: 10.03.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети 9 клас 

24. Училищен фестивал -Седмица на изкуствата (театър, музика, фотография, картини, поезия и проза)  

          Срок: 26.03.2020 г. 

Отг.: Работен екип към УУС 

 

Април 2020 

25. Организиране на обучение „Ученици обучават ученици“- работата на медиатора 

 Срок: 26.04.2019 г. 

Отг.: УУС 

26. Международен ден на Земята- пърформанс с изделия  от рециклирани материали.  

           Срок: 26.04.2020 г. 

Отг.: УУС 

Май 2019 

27. Ден на ученическото самоуправление. 

           Срок: 06 – 10.05. 2020 г. 

Отг.: УУС 

28. Изпращане на „Випуск 2020”. 

           Срок: 15.05.2020г. 

Отг.: Ученически съвети 11 и 12 

клас 

29. Участие в  отбелязване на Националния ден на спорта с различни спортни изяви. 

           Срок: 17.05.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети 8-12 

клас 

30. Участие в общоградските тържества по случай 24-ти май – Деня на славянската писменост, просвета 

и култура. 

           Срок: 24.05.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети 8-11 

клас 

31. Световен ден без тютюнев дим – презентации, брошури.  
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Срок: 31. 05. 2020 г. 

Отг.: УУС 

Юни 2020 

32. Ден на природата – Раздаване на материали за околната среда от Община Перник 

Срок: 05.06. 2020 г. 

Отг.: УУС 

33. Ден на приятелството – разкажи ми за приятелите ти. 

          Срок: 05.06. 2020 г. 

          Отг.: УУС 

34. Среща на УУС са ръководството на гимназията, обмяна на опит и предложения 

  

Срок: 07.06.2020 г. 

Отг.: Работен Екип на УУС 

35. Акция „Внимание – наркотици!“ 

           Срок: 17.06.2020 г. 

Отг.: Ученически съвети 

36. Отчетно събрание на УС. Връчване на удостоверения за участие и постигнати резултати . 

Срок: 30.06.2019 г. 

Отг.: Председателят на УСС 
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