
 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

 

ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ЛЮБЕН КАРАВЕЛОВ“  

С. ТРУДОВЕЦ, ОБЩ. БОТЕВГРАД 
  
 

РАЗДЕЛ I - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

чл.1. Ученическият парламент /УП/ е доброволна и демократична форма на 

самоуправление на учениците за решаване на техните проблеми. 

  Чл. 2  Основните цели на дейността на УП са: 

-  Стимулиране на свободния обмен на идеи и информация;  

-  Активно участие на учениците в демократизацията и усъвършенстването на 

учебно-възпитателния процес в училище и издигане на неговия авторитет чрез 

взаимодействие с учители, родители и училищното ръководство; 

-  Представя и защитава достойнството , правата и интересите на учениците пред 

педагогическия съвет , ръководството но училището ; 

- Съдейства за създаване на атмосфера на взаимна толерантност между учители- 

ученици, между ученици ; 

- Утвърди правото на ученика да получава повече прозрачност , относно 

управлението на училището ; 

- Докаже значимостта и способността си пред педагогическия съвет и 

ръковоството да поема отговорност и активна роля за реализиране на на 

училищни дейности; 

- Да работи за повишаване на културното равнище на учениците; 

- Да съдейства за реализация на гражданското образование на учениците; 

- Даване възможност на всеки ученик да поеме конкретни отговорности и да 

участва в процеса на управление и самоуправление; 

- Създаване на условия за формиране на “банка” за идеи, инициативи и средства, 

които да подпомагат реализирането на различните дейности; 

 

Чл. 3   Училищният ученически парламент осъществява своята дейност в училище с 

подкрепата на училищното ръководство и класните ръководители. 

Чл. 4 Ученическият парламент решава проблеми, засягащи учениците и съгласува 

работата си с Педагогическия съвет /ПС/ и училищното ръководство /УР/. 

Чл. 5. Ученическият съвет работи в съответствие със Закона на народната просвета, 

нормативните и поднормативните актове на МОН, училищните правилници, планове и 

програми. 

Чл. 6. Членовете на ученическия съвет нямат право да налагат политически, етнически 

и религиозни идеи. 

 

 

 



РАЗДЕЛ II   - СТРУКТУРА: 

Чл. 7. Всеки клас има право на вот в УП чрез своите представители. Членове на УП са 

представителите на класовете, които участват в редовните събрания. Всеки член на УП 

има право на един глас на събранията. 

 

Чл. 8.Изискванията към членовете на УП – да бъдат с много добър/отличен успех, без 

налагани наказания. 

Чл. 9 Членовете на УП се отнасят към дейността си с отговорност. Техните 

отличителни качества са взаимно уважение, толерантност, коректност и 

благородство   в подкрепа дейностите на училището. 

 

РАЗДЕЛ III - ОРГАНИ НА УПРАВЛЕНИЕ. 

Чл. 10      Първото заседание на УП се открива от педагог-наблюдателя. Той ръководи 

заседанието до избирането на председател на УП. 

 Чл. 11.     Изборът на ръководен екип /РЕ/ – председател, заместник -председател и 

другите позиции се извършва с гласуване при равен брой представители от класовете, 

като за легитимен се приема този, с най-много гласове. 

Председателят на Ученическия парламент: 

                         - Ръководи дейността та УП; 

 - Води заседанията на УП; 

 - Присъства на заседания на ПС при покана; 

Протоколчик 

 - Води протоколите на УП в протоколна книга; 

 - Съхранява документите; 

 - Подписва заедно с председателя протокола; 

  

Чл. 12. Решенията на УС имат препоръчителен характер и учениците сами преценяват 

да се включат ли в предложените инициативи. 

Чл. 13. Всеки ученик има право да внесе предложения за определени инициативи или 

мероприятия в ученическия съвет, независимо дали е негов член, както и да иска 

подкрепа за реализирането на предложените идеи. 

Чл. 14. Пред ученическия съвет с инициативи и предложения могат да излизат 

училищното ръководство и учителите консултанти на клубовете. Същите нямат глас 

при вземане на решения. 

Чл.15. Когато ученик, група ученици, клуб или паралелка са поели ангажимент за 

осъществяването на дадена инициатива, те поемат морална отговорност за нейното 

реализиране. 

Чл. 16. Ученическия парламент работи по утвърден от него годишен план. 

Чл.17. Изградените към ученическия парламент клубове приемат собствени планове и 

изработват програми за работа.Работни планове и програми се изготвят и за всяка 

отделна инициатива. 

Чл. 18. В края на първия и втория учебен срок клубовете отчитат дейността си пред 

ученическия парламент, а той от своя страна отчита в края на учебната година 

изпълнението на плана, ефекта от проведените мероприятия и постигнатите резултати 

през учебната година. 



Чл. 19. Финансови и материални средства се набират от: 

1. Спечелени конкурси и проекти; 

2. Дарения от физически и юридически лица; 

3. От ученически инициативи.  

4. От благотворителни инициативи;   

РАЗДЕЛ IV ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Всички решения на УП са в съответствие на ЗНП , ППЗНП , ПДУ. 

Настоящия правилник е приет на общо събрание . 

2014г.месец октомври 

 

 


