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Утвърждавам: 

Директор 

/Т. Василева/ 

КАЛЕНДАРЕН ПЛАН 

за дейността на Ученическия съвет  

при ППМГ „Акад. Иван Ценов” - гр. Враца  

през учебната 2018/2019 година  

 

І. Общи положения  

1. Ученическият съвет е орган на ученическо самоуправление в училище.  

2. Защитава правата и личността на ученика.  

3. Осъществява връзката на ученическата общност с обществеността.  

4. Подпомага равноправното участие на ученици, родители и учители при решаването на 

проблеми.  

5. Дава възможност на учениците свободно да изразят своето мнение и да изявят 

творческите си способности. 

6. Спомага спазването на етични отношения между учители и ученици.  

7. Основни принципи на действие: 

 Демократичност; 

 Толерантност; 

 Инициативност; 

 Отговорност. 

ІІ. Цели 

1. Да обединява и представлява учениците от училището. Да създава у тях усещане за 

принадлежност към общността; 

2. Да научи учениците да мислят креативно и да изразяват свободно своето мнение. Да 

съдейства за изграждането на активна позиция към явленията и процесите в общността; 
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3. Да работят с убеждението, че правят нещо полезно за себе си, училището и обществото. 

Да стимулира ангажираността в общоучилищния живот; 

4.  Да дава гласност на проблемите на учениците; 

5. Да защитава правата и интересите на учениците; 

6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане 

на отговорност. 

ІІІ. 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 предпоставки и 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 гражданско съзнание и поведение у учениците.  

ІV. Дейности  

месец октомври 

1. Избор на отговорници от 5 и 8 класове и ново ръководство на УС. 

Срок: 16.10.2018г. 

Отг.: Класните ръководители 

2. Приемане План за дейността на УС през учебната 2018/2019      година. 

Срок: м.10.2018г. 

Отг.: Педагогическия съветник 

3. Приемане Правилник за дейността на УС през учебната 2018/2019 година. 

Срок: м.12.2018г. 

Отг.: Педагогическия съветник 

4. Създаване на кът с информация от УС. 

Срок: м.11.2018г. 
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Отг.: председателя на УС, зам. председателите, 

педагог. Съветник 

Място: Фоайе-I-ви етаж 

месец ноември 

1. Ден на народните будители- 01.11.2018 година 

- Участие в общоградските мероприятия - 5, 6, 7 класове 

Срок: 01.11.2018г. 

Отг.: педагог. Съветник, психолога, учителите по 

ФВС, класните ръководители и отговорниците на 5, 6, 7 

класове 

- Изготвяне на информационен кът на тема: “Народни будители от Северозападна 

България“. 

Срок: 29.11.2018г. 

Отг.: 5а клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

2.  Ден на здравословното хранене - 8 ноември 2018 година 

- Изготвяне на информационен кът във връзка със здравословното хранене. 

 Срок: 05.11.2018г. 

 Отг.: 11б клас 

Място: Фоайе-I-ви етаж 

- Изготвяне на брошури за здравословното хранене. 

 Срок: 05.11.2018г. 

       Отг.: 11в клас 

- Организиране на изложба със здравословни храни и дегустация. 

 Срок: м.11.2018г. 

 Отг.: 5а, 5б, Микаел, Валентина-11б, Моника, 

Виолин-11в класове 

Място: Фоайе-I-ви етаж 
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- Презентация за здравословното хранене от фелдшера и педагогическия съветник 

в гимназията в 9 клас. 

Срок: м.11.2018г. 

Отг.: Фелдшер, педагог. съветник 

Място: Час на класа 

3. Международен ден на науката-10 ноември 2018 година 

- Изготвяне кът на тема: “Значими открития променили света“. 

Срок: 08.11.2018г. 

Отг.: 11е клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

- Изготвяне изложба с портрети на български учени и техните открития със световно 

значение. 

Срок: 08.11.2018г. 

                                              Отг.: 10б клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

4. Ден за борба с тютюнопушенето, алкохолизма и наркотичните вещества – 

17.11.2018 година 

- Изготвяне на информационен кът във връзка със Световния ден без тютюнев дим. 

Срок: 14.11.2018г. 

Отг.: 6а клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

- Лекция по повод борбата без тютюнев дим от представител на РЗИ в 9 г,д 

класове. 

Срок: 20.11.2018г. 

Отг.: педагог. Съветник, фелдшер 

Място: ЧК 

- Изготвяне на информационен кът във връзка със борбата с алкохолизма. 

Срок: 14.11.2018г. 

Отг.: 6б клас 



 5 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

- Лекция по повод борбата с алкохолната болест от представител на РЗИ в 9г,д 

класове. 

Срок: 20.11.2018г. 

Отг.: педагог. Съветник, фелдшер 

Място: ЧК 

 

- Изготвяне на информационен кът във връзка с борбата с наркоманиите. 

Срок: 14.11.2018г. 

Отг.: 7а клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

- Лекция по повод борбата с наркотичната зависимост от представител на РЗИ в 

9а,б класове. 

Срок: 27.11.2018г. 

Отг.: педагог. Съветник, фелдшер 

Място: актова зала 

- Открит урок на фелдшера, педагогическия съветник и психиатър пред външни 

медицински специалисти под формата на дискусия с 11 клас на тема: „Дрогата-

изкушението, което не си струва да опиташ“. 

Срок: 29.11.2018г. 

Отг.: фелдшера, педагог. съветник 

Място: актова зала 

5. Ден за борба с насилието – 19.11.2018 година 

- Изготвяне на информационен кът на тема: „Не на насилието”.  

Срок: 17.11.2018г. 

Отг.: 7б клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

- Изготвяне на материали/брошури и хартиени тениски/ и раздаването им на 

учениците. 
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Срок: 19.11.2018г. 

Отг.: 5б, 8г класове 

Място: Фоайе-I-ви етаж 

- Провеждане на училище за родители на тема: „Малки разговори на големи теми: 

какво е агресия и как да се справим с нея“ - ще се проведе от фелдшера, педагогическия 

съветник и представители на ФИЦЕ-България с родителите на 5а и 6б класове. 

Срок: 13.11.2018г. и 11.12.2018г. 

Отг.: 5а, 6б класове 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

6. Световен ден на жертвите от пътни катастрофи-20 ноември 2018 година 

- Изготвяне на информационен кът на тема: „Да бъдем внимателни на пътя”. 

Срок: 17.11.2018г. 

Отг.: 11ж клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

- Обучение по първа долекарска помощ на фелдшера и педагогическия съветник 

съвместно с лекар от ЦСМП-Враца. Целеви групи: УС и преподаватели. 

Срок: 29.11.2018г. 

Отг.: фелдшер, педагогически     съветник 

Място: актова зала 

7. Ден на християнското семейство - беседа за УС в църквата“Св. св. Константин 

и Елена“-Враца от свещеник. 

Срок: м.11.2018г. 

Отг.: педагог. съветник 

Място: църква“Св. Св. Константин и Елена“-

Враца 

месец декември 

1. Ден за борба срещу СПИН – 01.12.2018 година 

- Раздаване на символични червени лентички и печатни материали на учениците. 

Срок: 01.12.2018г. 
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Отг.: 8б клас 

Място: Фоайе-I-ви етаж 

- Изготвяне на мултимедийна презентация. 

Срок: 01.12.2018г. 

Отг.: 11в клас 

- Лекция с представители на РЗИ в 9в клас. 

Срок: 27.11.2018г. 

Отг.: 9в клас 

Място: ЧК 

2. Международен ден на чая-15.12.2018г. 

 

- Изготвяне на кът за чая и дегустация. 

Срок: 15.12.2018г. 

Отг.: 5а-Мелиса, 5б-Ивон, 11а, 11б класове 

Място: Фоайе-I-ви етаж 

- Изготвяне на презентация за чая. 

Срок: 12.12.2018г. 

Отг.: 10а клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

3. Честване на Коледа и Нова година- 15.12.2018 година 

 

- Изготвяне на кът с библейски мотиви на тема: „Бъдни вечер и Коледа в българските 

народни традиции и обичаи”. 

Срок: 10.12.2018г. 

Отг.: 8в клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

- Украсяване на фоайетата и коридорите на училището с коледна украса. 

Срок: 10.12.2018г. 
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Отг.: г-жа Галя Романова и ученици от УС от 5-9 

класове 

- Украсяване на класните стаи по класове -  отговорниците на класовете. 

Срок: 15.12.2018г. 

Отг.: класните ръководители, класовете 

- Изготвяне на изложба и базар на коледни рисунки и картички. 

Срок: 20.12.2018г. 

Отг.: г-жа Галя Романова и ученици от УС от 5-9 

класове 

Място: Фоайе-I-ви етаж 

- Посещение на Дом за стари хора “Зора“-гр. Враца-учениците от УС. 

Срок: 10.12.2018г. 

Отг.: 11в клас, педагогически съветник 

- Посещение на приюта за животни с дарение от храна- учениците от УС. 

Срок: 20.12.2018г. 

Отг.: 5а,б, 8в класове, педагогически съветник 

- Участие в кампанията „Осинови врачанско семейство“- учениците от УС. 

Срок: 20.12.2018г. 

Отг.: УС, педагогически съветник 

- Раздаване на коледни късметчета на гражданите на Враца- учениците от УС. 

Срок: 20.12.2018г. 

Отг.: УС, педагогически съветник 

- Посещение на дома за медико-социални грижи за деца- учениците от УС. 

Срок: 20.12.2018г. 

Отг.: 11в клас, педагогически съветник 

- Изнесено обучение в църква от свещеник на тема: „Коледа-светъл християнски 

празник“. 

Срок: 18.12.2018г. 
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Отг.: педагогически съветник 

Място: църквата „Св. Св. Константин и Елена“-

Враца 

месец февруари 

1. Годишнина от обесването на Васил Левски-19.02.2019г. 

- Поднасяне цветя пред паметника на Васил Левски. 

Срок: 10.12.2019г. 

Отг.: 8б и 10а класове 

- Изготвяне на информационен кът за Васил Левски в училище. 

Срок: 15.02.2019г. 

Отг.: 10д клас 

Място: Фоайе-II-ри етаж 

2. Световен ден за борба с тормоза в училище  

– изготвяне на презентации и провеждане на кръгла маса на тема: „Как да се справим 

с тормоза в училище и да бъдем толерантни към другите“– с участието на УС, 

педагогическия съветник, фелдшера, учител по философия и участието на свещеник. 

Срок: 15.02.2019г. 

Отг.: педагог. съветник 

Място: актова зала 

3. Презентация на тема: “Пубертетът – тази трудна възраст“ на фелдшера и 

педагогическия съветник съвместно с 11ж клас пред 8 клас. 

Срок: 25.02.2019г. 

Отг.: фелдшера, педагог. Съветник, 11ж клас 

Място: актова зала 

месец март 

1. Деня на мартеницата-01.03.2019 година 

- Изготвяне на кът с ръчно изработени мартеници. 

Срок: 01.03.2019г. 

Отг.: 10г клас 
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Място: фоайе I-етаж 

- Изработване и раздаване на мартеници на ученици и преподаватели. 

Срок: 01.03.2019г. 

Отг.: педагог. съветник 

Място: фоайе I-етаж 

- Посещение на Дома за медико-социални грижи за деца. 

Срок: 01.03.2019г. 

Отг.: педагог. Съветник, 11в клас 

- Посещение на Дом за стари хора “Зора“-гр. Враца-учениците от УС. 

Срок: 01.03.2019г. 

Отг.: педагог. Съветник, 10д клас 

2. Годишнина от освобождението на България от османско робство-03.03.2019г. 

- Участие в общоградските мероприятия. 

Срок: 03.03.2019г. 

Отг.: педагог. Съветник, 9 класове 

- Изготвяне на мултимедийна презентация и кът на тема: „Освобождението на Враца”. 

Срок: 03.03.2019г. 

Отг.: 8д, 11е класове 

Място: фоайе I и II-етажи 

3. Международен ден на жената- 08.03.2019 година 

- Изготвяне на кът и мултимедийна презентация. 

Срок: 06.03.2019г. 

Отг.: 8в клас 

Място: фоайе I-етаж 

5. Първа пролет и Ден на водата-22.03.2019 година 

-  Кът на тема: “Лечебни цветя“ и „Минерална вода“. 

Срок: 20.03.2019г. 

Отг.: 9д и 11г класове 
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Място: фоайе I-етаж 

- Изготвяне на табла във връзка с първа пролет. 

Срок: 20.03.2019г. 

Отг.: 5а клас 

Място: фоайе I-етаж 

 

месец април 

1. Ден на хумора, сатирата и забавата 

- Изготвяне на кът с карикатури. 

Срок: 01.04.2019г. 

Отг.: 6а клас 

Място: фоайе I-етаж 

2.  Великденски празници 

- Украсяване на училището. 

Срок: м.04.2019г. 

Отг.: г-жа Романова, УС 

- Раздаване на яйца с пожелания. 

Срок: м.04.2019г. 

Отг.: 8б, 9б класове 

Място: фоайе I-етаж 

- Изготвяне на кът и базар във връзка с Великден. 

Срок: м.04.2019г. 

Отг.: 10б, 11а, ж клас 

Място: фоайе I-етаж 

3. Годишнина от Априлското въстание-20.04.2019г. 

- Участие в общоградските мероприятия. 

Срок: 20.04.2019г. 

Отг.: 10 класове, психолога 
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- Изготвяне кът на тема: ”Априлското въстание”. 

Срок: 01.03.2019г. 

Отг.: 11е клас 

Място: фоайе I-етаж 

3. Ден на ученическото самоуправление – инициатива “Да разменим позициите си 

с учителите и директора” - месец април 2019г. 

Срок: м.04.2019г. 

Отг.: УС, педагог. съветник 

5.Международен ден на Земята - 22.04.2019 година 

- Представяне на изложба от отпадъчни и природни материали. 

Срок: 20.04.2019г. 

Отг.: УС 

Място: фоайе I-етаж 

- Изготвяне на табло във връзка с Международния ден на Земята. 

Срок: 20.04.2019г. 

Отг.: 11г клас 

Място: фоайе I-етаж 

месец май 

1. Патронен празник на гимназията 

- Поднасяне на цветя пред бюст-паметника на акад. Иван Ценов-УС 

- Участие в мероприятията, посветени на патронния празник на гимназията- учениците от 

УС на 9-11 класове 

3. Ден на славянската писменост, просвета и култура – 24.05.2019 година 

- Участие в общоградските мероприятия. 

Срок: 24.03.2019г. 

Отг.: 11 клас, педагог. съветник 

            - Изготвяне на информационен кът на тема: ”Език свещен на моите деди”. 

Срок: 01.03.2019г. 
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Отг.: 10г клас 

Място: фоайе I-етаж 

Месец юни 

1. Международен ден на детето-01.06.2019г. 

- Поздрав от 11а и 11б към 5а и 5б класове 

    2. Ден на Ботев и загиналите за освобождението на България-02.06.2019г. 

- Участие в общоградските мероприятия-УС 

- Изготвяне на информационен кът, посветен на Ботев и загиналите за освобождението на 

България на тема: „Ботев в снимки и картини”. 

Срок: 25.05.2019г. 

Отг.: 10а клас 

Място: фоайе I-етаж 

    3. Приключване на дейността на УС с отчетно събрание. 

Срок: м.06.2019г. 

Отг.: предс. на УС, педагог. съветник 

Място: фоайе I-етаж 

 

Изготвил: Л. Иларионова 

педагогически съветник 


