
 

ПЛАН 

ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

за учебната 2019/2020 година 
 
 

 

І. СЪЩНОСТ И ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 

Самоуправлението в училище е: 

 

1. В защита правата и личността на ученика. 

2. За връзка на ученическия парламент с общността. 

3. За прозрачност в работата на ученическия парламент и връзка с медиите. 

4. За равноправно участие на ученици, родители и учители при решаването на 

проблеми. 

5. За права на глас в педагогическия съвет, форма на допитване до ученическото 

общество. 

6. За спазване на етиката между ученици и учители. 

 

 

ІІ. ОБЕКТ НА ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ: 

 

1. Учебно-възпитателен процес. 

2. Опазване на училищното имущество. 

3. Организиране живота на учениците в училище. 

4. Права и задължения на учениците. 

  

Ние , учениците да се научим да мислим, да изразяваме свободно своето мнение, да 

правим това,което искаме, без да бъдем принуждавани и командвани. Да работим с 

убеждението, че вършим нещо полезно за себе си, училището и обществото. 

 

 

ІV. ЗАДАЧИ 

 

1. С цялостната учебно-възпитателна работа да се съдейства за придобиване на 

интелектуални умения, социална култура и гражданска компетентност, 

необходими за активен живот в динамично променящите се обществени 

отношения. 

2. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците за съзнателно 

и активно участие в учебно-възпитателния процес. 

3. Да се изгражда модел на демократично общество чрез прилагане на принципите 

на демокрацията при обучението и възпитанието на учениците. 

4. Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско съзнание и 

социално поведение. 

5. Да се създават подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на 

различните форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез класните 

ученически съвети и общоучилищния ученически съвет. 

 

 



 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

м. октомври 

1. Първо заседание на Ученическия парламент. Избиране на ново ръководство 

Срок: 10.10.2019 

Отговорник: Симона Тодорова, Виолета Илчева  

2.Участие в Национална седмица на четенето 

Срок: 25.10.2019 

Отговорник: председателите на класовете 

 

м. ноември 

1. Отбелязване Деня на Народните будители 

Срок: 1.11.2019 

Отговорник: председателите на класовете 

2. Обсъждане на резултатите от анкетата и разговор в часа на класа на тема: 

„Агресивни прояви сред учениците“. 

Срок: 30.11.2019 

Отговорник: председателите на класовете 

 

м. декември 

1. Отбелязване на Световния ден за борба срещу СПИН  

Срок: 1.12.2019 

Отговорник: председателите на класовете 

2. Участие в организацията и реализацията на патронния празник на гимназията 

Срок: 8.12.2019 

Отговорник: председател на УП, председателите на класовете 

3. Организиране на Коледно тържество във фоайето на гимназията  

Срок: 20.12.2019 

Отговорник: председателите на класовете 

 

м.януари 

1. Разглеждане на проблемите, свързани с вредата от цигарите, пушенето на наргилета, 

алкохола и наркотиците 

Срок: 30.01.2020 

Отговорник: зам. председател на УП, председателите на класовете 

2. Отбелязване Световния ден на думата „благодаря“  

Срок: 11.01.2020 

Отговорник: председател на УП, председателите на класовете 

 

м. февруари 

1. Обсъждане на дейности по благотворителни мероприятия  

Срок: 17.12.2019, 30. 04. 2020 

Отговорник: председателите на класовете, съвместно с класните ръководители 

2. Отбелязване Деня на влюбените. 

Срок: 14.02.2020 

Отговорник: председателите на класовете 

 

м. март 

1. Отбелязване на 1-ви март 

Срок: 01.03.2020 



Отговорник: председателите на класове 

 

2.  Участие в градските мероприятия за честването на Националния празник. Поднасяне 

на венец. 

Срок: 03.03.2020  

Отговорник: зам.председател 

 

3.  Участие в програмата за празника на град Елхово 

Срок: последна седмица на м. март 

Отговорник: председател 

 

4. Отбелязване на Първа пролет 

Срок: 22.03.2020 

Отговорник: председателите на класовете 

 

м. април 

1. Отбелязване Деня на Земята. 

Срок: 22.04.2020 

Отговорник: председателите на класовете 

 

м. май 

1. Отбелязване Деня на Европа 

Срок: 09.05.2020 

Отговорник: председателите на класовете 

2. Участие в тържественото изпращане на абитуриентите. 

Срок: 15.05.2020 

Отговорник: председател на УП 

м. юни 

1. Отбелязване Деня на Ботев. Поднасяне на венец. 

Срок: 02.06.2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


