
 

 

 

"Ученикът не е съд, който трябва да бъде 

запълнен, а  факел, който трябва да бъде 

запален."  

 

Цели на УС на ППМГ „Васил  Левски“: 

 Да обединява и представлява 

учениците от училището; 

 Да дава гласност на проблемите на 

учениците; 

 Да защитава правата и интересите 

на учениците; 

 Да съдейства за изграждането на 

активна позиция към явления и 

процеси в общността; 

 Да участва активно в дейности, 

насочени към личностно развитие на 

учениците и поемане на 

отговорност; 

Задачи на УС на ППМГ „Васил  Левски“: 

 Да съдейства за придобиване на 

интелектуални умения, социална 

култура и гражданска ангажираност, 

необходими за пълноценен живот  в 

променящото се общество; 

 Да се създадат предпоставки за 

личностна мотивация и 

ангажираност на учениците, за 

активно участие в учебния процес, 

училищните и извънучилищни 

дейности; 

 Да се създадат предпоставки за 

прилагане и развитие на ученическо 

самоуправление и самоконтрол ; 

Структура на УС на ППМГ „Васил 

Левски“ – град Смолян 

 

 

Какво е важно за нас? 

 Да се осъществява постоянен диалог 

между учениците и училищното 

управление; 

 Да даваме гласност на общите 

проблеми и да помагаме за 

решаването им; 

 Да поощряваме добрите практики; 

 Да бъдем активна част от решенията, 

вземани в училище; 

 Да спечелим доверието на 

съучениците си; 
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Какво изпълнихме през последните 

години: 

 Организирахме много 

празници и тържества, 

заложени в Годишния план 

на УС; 

 Участвахме и все още 

участваме активно в 

Общинския Ученически 

съвет, като председателят му 

е част от УС на ППМГ; 

 Работим ЗА чуването на 

гласа на учениците; 

 Разработваме младежки 

проекти, чрез които правим 

училищната среда по-

привлекателна; 

 Участваме в дискусии, 

засягащи ученическото 

общество;       

 Забавляваме се и развиваме 

себе си! 

 

 

  

 

     

 

 

„Нощ под звездите“ 

1-ви април – Ден на шегата 
9-ти май – Ден на Европа 

14-ти февруари – Ден на влюбените 


