
УСТАВ  

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ 

 НА ПГПЧЕ „ДИМИТЪР ДИМОВ“ ГРАД ПЛЕВЕН 

 
 

   ГЛАВА І. Общи положения 

   Чл. 1. Ученическият съвет е организация, чиято дейност е свързана с вземане на решения 

относно учениците и учебния процес. Тези решения се представят пред Ръководството и 

Педагогическия съвет на ПГПЧЕ „Димитър Димов“.  

   Чл. 2. Цел на УС е да осъществява връзка между учениците - от една страна и горепосочените 

институции - от друга.  

   Чл. 3. Задачи на УС: 

   т. 1. Защита на правата на учащите в съответствие с Правилника за дейността на гимназията. 

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

за дейността на гимназията. 

   т. 3. Организиране на извънкласни и извънучилищни занимания, състезания, концерти, 

конкурси и др. 

  т. 4. Представлява учениците пред други институции. 

  ГЛАВА ІI. Органи на управление на УС: 

  Чл. 4. Общо събрание: 

  ал. 1. Включва по двама представители от всички паралелки от VIII до XII клас.  

  ал. 2. Заседава най-малко един път на всеки месец. 

  ал. 3. Заседава извънредно при решение на Управителния съвет. 

  ал. 4. Приема програма за годишната дейност на УС. 

  ал. 5. Представя свои предложения при изработването на Правилника за дейността на 

училището /раздел Права и задължения на учениците/, Годишния план на училището /раздел 

Извънкласни дейности/. 

  ал. 6. Приема отчета на Управителния съвет за годишната дейност. 

  ал. 7. Обсъжда, дискутира и подпомага разрешаването на проблеми, касаещи учениците и 

училището. 

  ал. 8. Счита се за редовно, ако присъстват повече от половината членове. 

  ал. 9. Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от присъстващите 

при явна или тайна форма на гласуване. 

  ал. 10. За всяко заседание на Общото събрание се изготвя протокол. 

  ал. 11. Избира Управителен съвет. 

  Чл. 5. Управителен съвет: 

  ал. 1. Ръководи дейността на УС. 

  ал. 2. Представлява УС на училищно, областно и национално ниво. 



  ал. 3. Изготвя и предлага на гласуване програма за годишната дейност на УС на Общото 

събрание. 

   ал. 4. Състои се от: Председател, Заместник-председател, Секретар, Координатори /по двама 

ученици от всеки випуск/. 

   ал. 5. Всички длъжности са с мандат една година. 

   Чл. 6. Функции на председателя и членовете на Управителния съвет: 

    ал. 1. Председателят олицетворява единството на УС и ученическата общественост на ПГПЧЕ 

„Димитър Димов“. Той ги представлява както в, така и извън гимназията: 

    т. 1. Ръководи дейността на УС. 

    т. 2. Води заседанията на УС. 

    т. 3. Взима активно участие в обсъждането на въпроси, засягащи дейността на УС. 

    т. 4. Гласува при вземане на решения на УС. 

    т. 5. Свиква извънредни заседания в случай, че това е необходимо. 

    ал. 2. Заместник-председател:  

    т. 1. Представлява Председателя при негово отсъствие. 

    т. 2. Координира работата на членовете на УС, съвместно с Председателя.  

    т. 3. Помага на Председателя при воденето на събрания.  

    т. 4. Следи за правилното изпълнение на председателската длъжност. 

    т. 5. При отсъствие на Председателя ръководи заседанието на УС. 

    ал. 3. Секретар: 

     т. 1. Присъства на всички заседания.  

     т. 2. Води протокол на всяко събрание.  

     т. 3. Съхранява документацията на УС.  

     т. 4. При поискване предоставя документация на останалите членове на УС.  

     ал. 4. Координатор: 

     т. 1. Представлява випуска пред УС на всяко негово заседание.  

       т. 2. Уведомява учениците от випуска за взетите решения и информира своевременно за  

предстоящи обсъждания, засягащи пряко или косвено интересите на учениците. 

 т. 3. Осигурява присъствието на всеки ученик, желаещ да участва в заседание на УС, за да 

изяви своите собствени възгледи, да дава предложения или да участва чрез други действия.  

       т. 4. Стимулира активното участие на своите съученици в дейностите на УС. 

      Чл. 7. Избор за ръководство на УС: 

      ал. 1. Прoвежда се в началото на всяка учебна година.   

      ал. 2. Всеки член на УС има право да се кандидатира за председател или зам.- председател.  

      ал. 3. Гласуват всички членове на УС.  

      ал. 4. Ръководството се избира на принципа на мнозинството.  

      ал. 5. На първата организационна среща с избраните председател и зам.- председател се 

избират секретари и координатори. 

 

 


