
   Училищният ученически съвет на СУ „Св.св. Кирил и Методий“ е сформиран през 
2014 г. Благодарение на свежите си идеи, организираност, съпричастност и работа 
в екип, членовете му са осъществили десетки събития и кампании свързани с учи-
лищния живот, продължаването на традициите и модерното бъдеще. 
 

  
 

    Училищният ученически съвет (УУС) е форма на ученическо самоуправле-

ние. Всяка паралелка от V до XII клас избира свой представител или пред-

ставители за УУС. Всеки ученик има право да членува в него и да участва в 

избора на председател и заместник-председател, заемащи длъжността в срок 

от една учебна година. Работата на ученическото представителство се подпо-

мага от Велизара Митева - една от най-младите учителки в училището ни. 

УУС се събира веднъж седмично по график за представителите от V до VII 

клас и от VIII до XII клас. 
 

 

Цел и задачи: 
 Отчитане мнението на учениците при пла-

нирането на училищните дейности; 

 Съхраняване и продължаване на българ-

ските традиции; подобаващо отбелязване на 

празници и значими за историята ни събития; 

 Развиване на съпричастност към училищ-

ната общност; 

 Решаване на проблемни въпроси и ситуа-

ции; 

 Реализация и подкрепа на идеи и инициативи на учениците, свързани с 

техните интереси и потребности; 

 Позитивно и свежо отношение към училищния живот. 



 
Организираме конкурси 

 

 

 
Участваме в иновационни лагери 

 

 

Дейност: 
 Прояви на осъзнато и творческо отношение към образованието, приро-

дата, здравословния, пълноценен и интересен начин на живот; 

 Участие в изготвянето и спазването на етичния кодекс на СУ „Св. св. Ки-

рил и Методий“; 

 Развиване на комуникационни, организационни и лидерски умения, со-

циализация; 

 Работа в екип и толерантност; 

 Формиране на гражданска позиция и ангажираност; 
 

 
Обичаме да общуваме помежду 

си (особено през февруари) 

 
След преброяване на демократичния вот, обявяваме 

победителите и раздаваме наградите 



 

 
Организираме самостоятелно и активно се 

включваме в благотворителни събития 

 
Заедно украсяваме и посрещаме с 

много настроение празниците 
 

 Разглеждане и прилагане на интересни успешни модели и практики от 

Европа и света, свързани с подобряването и разведряването на училищния 

живот и образователния процес; 

 Организация и реализация на творчески, културни, образователни и 

забавни кампании, конкурси, събития и инициативи. 
 

 

 
Срещаме се с представители на ученически съвети 

от други градове  
 

Посещение на партньори в Павликени по проект 
„Училището като център в общността“ на 
Национална мрежа за децата - София 

 
 


