ПЛАН
За работата на ученическия съвет на ПМГ “Васил Левски“
през учебната 2014-2015г.
ОБЩИ ЦЕЛИ:
1. Активно участие в живота на гимназията.
2. Участие в мероприятията, включени в годишния план.
3. Активизиране на ученическата общност и разнообразяване на ежедневния живот в
училище.
4. Организиране на вътре- и извънкласните занимания, състезания, концерти, конкурси и
пр.
5. Представляване на учениците пред други институции.

МЕРОПРИЯТИЯ:
Месец Октомври:
-

05.10- Световен ден на учителя
21.10- Поднасяне на венци и цветя на вр. Средногорец.
31.10- Хелоин

За месеца:
o Избиране на ръководство на УС:
Ръководство:
Председател:Ралица Кехайова
Зам. Председател:Мартина Билянска
o Одобряване на годишния план
o Запознаване на учениците с устава на УС
o Събиране на информация за съществуващи извънкласни дейности, клубове,
организации и др.
o Планиране на общи проекти с други организации

Месец Ноември:
-

01.11- Ден на народните Будители
09.11- Световен ден на рекордите на Гинес
 Рекордите в ПМГ
22.11- Международен ден на младежта
25.11- Ден за борба с насилието
 Презентации/ материали за час на класа

За месеца:
o Подготвяне на табла на УС и за УС
o Идеи за подобряване на интериора и екстериора на ПМГ
o Месец на професионалното ориентиране
Месец Декември:
-

01.12- Международен ден на борбата със СПИН
 Червени лентички
05.12- Международен ден на доброволеца
 Благотворителна акция

За месеца:
o Организиране на :
 Коледно парти
 Конкурс „Най-добре украсена класна стая“
 „Заек на годината“
Месец Януари:
-

11.01- Международен ден на думата „Благодаря“
 Послания към учителите
21.01- Ден на усмивката
 Вълшебни усмивки срещу снимки

За месеца:
o Помощ за училищния вестник
o Да има ли седмица за диалог с изкуствата
o Срещи с бивши учители и възпитаници на гимназията
Месец Февруари:
-

14.02- Свети Валентин

-

 Кутия за валентинки
 Ден без униформи
19.02- Участие в мероприятията за патронния празник - УС
 Издаване на училищен вестник
 Училищен фестивал
 Седмица на изкуствата (театър, музика, фотография, картини, поезия и
проза)

Месец Март:
-

01.03- Баба Марта
 Мартенички
03.03- Национален празник
 Материали за ЧК
14.03- Световен ден на съня
22.03- Световен ден на водата. Тематично пролетни парти
 Участие в Международното мероприятие Воден мост
27.03- Ден на театъра

За месеца:
o Даряване на цветя на училището
o Осъществяване на еко-проект
Месец Април:
-

-

01.04- Ден на лъжата
01.04- 07.04 Седмица на гората
22.04- Ден на Земята
 Поход
23.04- Ден на книгата и авторското право
 Среща с писатели
 Акция за даряване на книги и учебници
29.04- Ден на танца
 Флашмоб

Месец Май:
- 06.05- Ден на българската армия
- 09.05- Ден на Европа
- 24.05- Ден на Българската просвета и култура
- 31.05- Световен ден на борбата с тютюнопушенето

За месеца:
o Ден на самоуправлението
o Изпращане на 12 клас
o Начало на турнир по футбол
Месец Юни:
-

-

01.06- Ден на детето
 Фото Павилион
 Детски песнички
 Благотворителна акция- Лакомства за децата в болницата на 01.06
02.06- Ден на Ботев и загиналите за свободата и независимостта на България
05.06- Ден на околната среда
 Раздаване на материали за околната среда от Община Смолян
09.06- Ден на приятелството

За месеца:
o Участие в рекламната дейност на училището за новата учебна година 2015-2016г.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ
НА ПМГ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ”

Задачи:
1. С цялостната си учебно-възпитателна работа да се съдейства за
придобиване на интелектуални умения, социална култура и гражданска
ангажираност, необходими за пълноценен живот на учениците в
постоянно променящите се обществени отношения.
2. Да се създадат предпоставки за личностна мотивация и ангажираност на
учениците, за съзнателно и активно участие в учебно-възпитателния
процес, в училищните и извънучилищните дейности и мероприятия.
3. Да се работи целенасочено за формиране у учениците на гражданско
съзнание и социално поведение.
4. Да се създадат подходящи условия и предпоставки за прилагане и
развитие на различни форми на ученическо самоуправление и
самоконтрол чрез училищния УС, ученическите съвети по класове и
формираните във връзка с изпълнение на конкретни дейности комисии.

Цели:
Да обединява и представлява учениците от училището.
Да дава гласност на проблемите на учениците.
Да защитава правата и интересите на учениците.
Да стимулира ангажираността в общо училищния живот.
Да съдейства за изграждането на активна позиция съм явления и
процеси в общността.
6. Да участва активно в дейности, насочени към личностното развитие
на учениците и поемане на отговорност.
7. Организиране на извънкласни занимания, състезания, конкурси и др.
1.
2.
3.
4.
5.

Председател:
/Ралица Кехайова/

