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УТВЪРДИЛ: 

ВАНЯ КЛИМОВА 

Директор на ОбУ „Св.св.Кирил и Методий” с.Девене 

 

 

План за дейността на ученическия съвет при 

ОбУ „Св.св. Кирил и Методий“ с. Девене ,общ. Враца 

 за учебната 2022/2023 година 
 

 

І. Цел  

Основна цел в дейността на Училищния ученически съвет е ние, учениците, да се 

научим да мислим, да изразяваме своето мнение, да правим това, което искаме, като 

изпълняваме своите задължения. Да работим с убеждението, че вършим нещо полезно за 

себе си, за училището, за обществото. Да се превърнем в градивен елемент и активен 

партньор в процеса на формиране на гражданско съзнание и адекватно социално 

поведение на учениците. 

 

ІІ. Задачи 

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

интелектуални умения, социална култура и гражданска ангажираност, необходими за 

пълноценен живот на учениците в постоянно променящите се обществени отношения.  

2. Да се създадат предпоставки за личностна мотивация и ангажираност на 

учениците, за съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния процес, в 

училищните и извънучилищни дейности и мероприятия.  

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

социално поведение.  

4. Да се създадат подходящи условия и предпоставки за прилагане и развитие на 

различни форми на ученическо самоуправление и самоконтрол чрез училищния 

Ученически съвет, ученическите съвети по класове и формираните във връзка с 

изпълнение на конкретни дейности комисии.  

 

ІІІ. Дейности 

 

Месец септември 

1. Първо заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство 

2. Организиране на тържество за празника Halloween 

3. Приемане за плана на дейността на УС през учебната 2022/2023 г. 

4. Празнично отбелязване на Деня на народните будители. 
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Месец ноември 

1. Международен ден на ученика – 17.11.  

2. Световен ден за борба срещу насилието – 18.11.  

 

Месец декември 

1.Организиране на Коледен конкурс за картичка – 23.12.  

 

Месец януари 

1.Създаване на поща „ Да споделим проблема” 

 

Месец февруари       

1.Честване на годишнина от обесването на Васил Левски – 19.02.  

 

Месец март 

1.Отбелязване на 1-ви март 

2.Честване на Деня на Освобождението – 3.03.  

 

Месец април 

1. Отбелязване на Световния ден на книгата – 23.04.  

         

Месец май 

1. Ден на славянската писменост и култура – 24.5.  

Месец юни 

1.Създаване на презентация, показваща работата на съвета през годината 

2.Връчване на грамоти на членове на съвета за добра работа през годината 

3.Приключване дейността на ученическия съвет 

  

 

Участие в мероприятия включени в годишния план на училището 

Срок: През учебната година  

 

 

Планът е отворен за допълнения и изменения през учебната година при необходимост. 

 


