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У С Т А В 

НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ ПРИ  СУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

ГР. ГЛАВИНИЦА 

 

 

І. Общи положения 

Чл.1 Ученическият съвет (УС) на СУ „Васил Левски“ гр. Главиница е доброволно 

ученическо обединение на учениците от 5 до 12 клас. То е самоуправляващо се, 

демократично, нерелигиозно и политически независимо. 

 

ІІ. Седалище и адрес 

 

Чл.2 Седалището на УС и адрес са: гр. Главиница, общ. Главиница, 

обл. Силистра  п.к. 7630, ул. „Оборище” № 57. 

 

ІІІ. Цели и дейност 

 

Чл.3 Дейността на УС  се осъществява самостоятелно и във взаимодействие с 

училищното ръководство и други юридически и физически лица при съблюдаване на 

нормативната база в Република България, настоящия Устав и решенията на неговите 

органи на управление. 

 

Чл.4 УС координира дейността си с Училищното ръководство и задължително писмено го 

информира за взетите от управителните му органи решения. С цел оптимизиране на 

взаимодействието, стриктно спазване на българското законодателство и училищните 

нормативи, запазване и доизграждане на положителния обществен облик на  СУ „Васил 

Левски". 

Чл.5 УС организира защитата на ученическите интереси, свързани с училищния живот. 

Чл.6 С дейността си УС цели участието и активната роля на учениците като партньори 

във взаимоотношенията с  учители, училищно ръководство, образователни организации и 

институции. 

 

Чл.7 УС предоставя възможност за публичност, гласност и прозрачност при изявяване 

интересите на учениците. 

Чл.8 УС спомага за организирането на извънкласното време на учениците, участва в 

дейности, свързани с опазване на материално-техническата база на училището, 

превенцията на опасните поведения, наркотични и алкохолни зависимости. 

Чл.9 УС организира и участва в проекти, свързани с дейността на  СУ „Васил Левски". 

Чл.10 УС взима отношение при педагогическите съвети и промени в Правилника за 

дейността на училището , при въпроси, свързани с ученическата общност. 

Чл.11 УС осигурява свободно пространство на учениците в социалния живот в училище – 

свободен обмен на идеи и информация, интелектуални ценности, културно развлекателни 

събития, изложби, „кръгли маси“ и други обществено приети форми на контакти. 

Чл.12 УС утвърждава формите и правилата на ученическо самоуправление в училището. 
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Чл.13 УС прави предложения пред директора и педагогическия съвет относно 

начините на упражняване на правата на учениците. 

Чл.14 УС мотивира учениците да участват активно в процеса на вземане на решения, 

касаещи училищния живот и ученическата общност. 

Чл.15 УС участва в изработването на правилника на училището. 

Чл.16 УС посредничи в разрешаването на възникнали проблеми с дисциплината в клас, 

свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните 

дейности. 

Чл.17 УС подпомага провеждането на дейностите по паралелките, класовете и 

общоучилищните изяви. 

Чл.18 УС работи по проекти съвместно с другите ученици, учителите, училищното 

ръководство и родителите. 

 

ІV. Органи на управление 

 

Чл.19 Органите на управление на УС са: 

1/ Общо събрание на членовете на УС 

2/ Ръководство на УС. 

Чл.20 Общото събрание на УС е висш орган на ученическото самоуправление.  

Чл.21 Провежданене на Общо събрание: 

1/ Свиква се редовно, два пъти в месеца.  

2/ Общото събрание в началото на учебната година се свиква в срок до 30.09. след 

приключването на изборите  по чл. 35. 

3/ Извънредно при решение на Ръководството или по инициатива на повече от 1/3 от 

членовете на УС. 

4/ На заседанията на УС могат да участват наблюдатели и гости.  

5/ Наблюдателите и гостите имат правото на изказвания, предложения, становища и 

запитвания, но нямат право на глас.  

6/ Поканата за Общото събрание следва да бъде писмена и да съдържа дневния ред, 

датата, часа и мястото за провеждане на Общото събрание.  

7/ Поканата за Общото събрание задължително се свежда до знанието на членовете на 

УС най-малко 3 дни преди насрочения ден.  

8/ Общото събрание се счита за законно, ако  присъстват повече от половината от 

членовете на съответната секция на УС, като ако има клас без представител на 

гласуването, то той остава без глас за същото. 

9/  Общото събрание на УС се провежда от всички председатели на класовете .  В такъв 

случай Ръководството на УС организира ефективна комуникация между различните 

секции на УС. 

Чл.22 Решенията на Общото събрание се взимат с обикновено мнозинство от 

присъстващите членове на УС. 

Чл.23 За всяко заседание на Общото събрание се изготвя Протокол.  

Чл.24 Формата на гласуване на Общото събрание е явна или тайна, което се решава за 

всеки конкретен случай чрез явно гласуване от всички присъстващи членове на УС. 

Чл.25 Протоколът с решенията, взети на Общото събрание, задължително се представя 

на училищното ръководство, в 3 /три/ дневен срок след провеждане на Общото събрание.  
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Чл.26 Решенията на Общото събрание са задължителни за членовете на УС и 

имат препоръчителен характер за учениците от училището. Същите сами 

преценяват дали да се включат доброволно в предложените от УС инициативи. 

Чл.27 Общото събрание: 

1/ Гласува устава на УС и прави евентуални промени по него. 

2/ Приема отчета на Ръководството на УС за годишната дейност. 

3/ От членовете на УС, чрез тайно гласуване, избира ново Ръководство за срок от една 

учебна година. 

4/ Приема програма за годишната дейност на УС. 

5/ Избира вида и състава на постоянните и временни комисии. 

6/ Обсъжда, приема или отхвърля постъпили предложения, касаещи целите и дейността 

на УП. 

Чл.28 Събрания на комисиите 

/1/ Отделните събрания на комисиите се свикват всяка седмица, водени от председателя 

на дадената комисия. 

Чл.29 Между общите събрания дейността на УС се ръководи от Ръководството.  

1/ Ръководството се състои от председател, заместник председател, секретар и 

председателите на комисиите. 

2/ Мандатът на УС е една учебна  година. 

Чл.30 Председателят на УС: 

1/ Ръководи и организира дейността на УС в съответствие с българското 

законодателство,  нормативните документи, приети от училищното ръководство, 

настоящия устав и решенията на Общото събрание на УС. 

2/ Лично или чрез упълномощено от него лице представлява УС пред всички държавни, 

общински, административни и съдебни институции, както и пред обществени сдружения 

и организации и други физически и юридически лица. 

Чл.31 Заместник-председателят изпълнява функциите на председателя при негово 

отсъствие. 

Чл. 32 Секретарят: 

1/  Води протокол за всяко събрание и го вписва в Протоколната книга. 

2/ Събира и съхранява протоколите от работата на постоянните и временните комисии 

на УС. 

3/ В тридневен срок от провеждането на събрание на УС или заседание на комисия, 

запознава членовете на УС и училищното ръководство със съдържанието на протоколите 

4/ Води отчет и следи за присъствията и отсъствията на членовете на УС. 

5/ Изготвя отчета на Ръководството за годишната дейност на УС и го представя на 

Общото събрание през месец юни. 

6/ Се грижи за и съхранява всички документи на УС. 

Чл.33 . В УП има константни три комисии, като могат да бъдат сформирани и временни 

при нужда с одобрението на ръководството на УП 

Комисии: 

Комисия Права на ученика – координират и поддържат връзката между Ученическия 

Парламент, Училищното ръководство и Педагогическия съвет, изказват и защитават 

правата и мненията на учениците по засягащите ги въпроси и проблеми. 

Социална комисия – планира и организира културни извънкласни дейности и събития 
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Комисия по ПР – информира, популяризира, рекламира и създава връзки с 

обществеността при нужда. 

Състав на комисии – Всяка комисия се състои от членове и легитимно избран председател 

Дейност – Всяка комисия извършва само дейности пряко свързани със задълженията и в 

координация с останалите комисии 

Чл.34 Членовете на Ръководството запазват правото да бъдат представители на своите 

класове след избирането им. 

 

V. Членство в Ученическия съвет 

 

Чл.35 Право на членство в УС има всеки ученик от 5  до  12 клас, с успех не по-нисък от 

4,50 и без действащо наказание от Педагогическия съвет.  

1/ Изборите във всеки клас се провеждат  по демократичен начин в присъствието на 

упълномощен представител на миналогодишния УС, който  предварително запознава класа 

с основните принципи, цели и дейност на УС. 

2/ Изборите задължително се провеждат в срок от един месец през периода  от 1 ноември 

до 1 декември на съответната учебната година или при напускане на вече избран 

представител. 

3/  Всеки клас има право да излъчи по един представител в УС. Един основен и един 

заместник. Право на присъствие на събранията имат всички представители. Заместник 

представителят има право на глас само при отсъствие на основния представител. 

 

VІ. Права и задължения на членовете: 

 

Чл.36 Всеки член има право: 

1/ Да избира и да бъде избран за член на Управителния съвет. 

2/ Да предлага за изключване представител, заместник-представител или член на 

Управителния съвет явно или тайно в писмен или устен вид и с необходимата обосновка. 

3/ Да поставя и предлага за обсъждане въпроси и идеи свързани с дейността на УС. 

4/ Да предлага промени в настоящия устав. 

5/ Член, който желае да се включи в Управителния съвет трябва задъжително да има поне 

1 година участие в УС, освен ако няма подкрепата на повече от 50% от членовете. 

Чл.37 Всеки член е длъжен: 

1/ Да участва в събранията на УС. 

2/ Да спазва настоящия устав. 

3/ Да изпълнява решенията на Общото събрание и Ръководството. 

4/ Да съдейства за постигането на целите на УС. 

5/ Да изразява мнението на своите съученици. 

6/ Да информира съучениците си за взетите от УП решения. 

7/ Членовете на УС са длъжни са работят за утвърждаване на авторитета на 

училището, като не допускат действия, които накърняват репутацията на  СУ „Васил 

Левски“ 

Чл.38 Членовете нямат право: 

1/ Да развалят добрия тон и да пречат на работата на УС. 

2/ Да работят против интересите на СУ „Васил Левски". 
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3/ Никой член на УС няма правото да налага каквито и да са свои възгеди на 

другите ученици 

4/ Членовете нямат право да отсъстват без уважителна причина повече от 4 пъти на 

срок, като при 4-то отсъствие получават предупреждение забележка от председателя, 

при пренебрегването на която следва отстраняване. 

 

 

 

VІІ. Прекратяване и възникване на членство 

 

Чл.39 Прекратяване на членство: 

1/ Всеки член може да напусне УС по собствено желание и с предварителна обосновка, но 

след това трябва да бъде заместен от друг представител от класа. 

2/ Всеки представител на клас може да бъде изключен от УС по желание на мнозинството 

от съответния клас, който той представлява, с предварителна обосновка. 

3/ Членството в УС се прекратява при завършване, напускане или преместване в друго 

училище 

Чл.40 Възникването на членство в УС е автоматично след провеждане на избори в 

съответния клас, съгласно чл.28. 

Чл.41 Училищното ръководство създава необходимите условия за дейността на 

Ученическия съвет и при нужда оказва професионална помощ 

1/ УР осигурява помещение за провеждане на събрания. 

2/ УР определя представител от педагогическия състав, който да координира и подпомага 

работата на УС. 

3/ УР осигурява пространство за диалог и подпомага органите на УС прии включването им 

в политиките на училището. 

4/ УР създава условия за включване на представителите на УС при разглеждане от 

педагогическия съвет на въпроси, свързани с поведението на учениците. 

Чл. 42 Когато някой ученик, клас или група от ученици са започнали самостоятелно 

инициатива, УС не поема отговорност за тях. 

 

Заключителни разпоредби 

 

 Чл.43 За неуредените в този устав въпроси се прилагат разпоредбите на  действащото 

българско законодателство. Разпоредбите на този Устав, в случай, че противоречат на 

закона, се заместват по право от повелителните му правила. 

Чл.44 Копия от този Устав се съхраняват в Председателя, Секретаря, Заместник 

председателя, директора, учителската стая и педагогическия съветник. 

Чл.45 Настоящият устав е приет на Учредителното събрание на Ученическия съвет. 
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