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Въведение 

 
Сборникът с добри практики, който е пред Вас, със заглавие „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно. Модели“ има дълга и много забележителна предистория. 

Седемте години, които ни делят от началото на тази история, са също толкова важни, колкото 

и първите седем години в живота на човека. Познаваме отвътре предисторията, защото не само 

участвахме в отделните й етапи, но понякога и ги предизвиквахме. 

Първият нормативен акт, в който успяхме да въведем идеята за детското 

самоуправление, беше Правилник за устройството и дейността на Националния дворец на 

децата, издаден от Министерството на образованието и науката и обнародван в ДВ бр. 77 от 

03.09.2004 година. В чл. 29 на документа са разработени нормите за създаване и 

функциониране на Детски организационни съвети (ДОС) като органи на детско 

самоуправление във всяка педагогическа форма: „органите на детско самоуправление могат 

да правят предложения пред директора и педагогическия съвет относно участието на децата в 

цялостната дейност на НДД, както и да избират свои представители за участие в 

педагогическия съвет при разглеждане на въпроси, свързани с поведението на децата, 

наградите, организацията на инициативи с участието на деца и техните творчески изяви“ (чл. 

29, т. 4). Историческият за ученическото самоуправление документ беше отменен едва през 

2017 година с новия Правилник на НДД във връзка с промяната на закона за образованието. 

През 2015 година станахме координатори на 27 неправителствени организации от 

цялата страна, които се обърнаха към народните представители от Комисията по 

образованието и науката (КОН) в 43-то Народно събрание с „Апел за въвеждане на механизъм 

за ученическо самоуправление на всички нива в училището“. Поискахме да допълним само 

пет думички в един от членовете за правата на децата/учениците в приемания тогава нов Закон 

за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), които разшириха не само правата, но 

и полето на ученическото самоуправление на територията на училищната общност. 

Практиката досега познаваше само Ученическите съвети на училищата – между 7 и 15 избрани 

ученици, „назначени“ незнайно как да представляват интересите на учащите се от цялото 

училище пред възрастните, които фактически определят правилата на тяхното ученическо 

битие.  

Промяната е привидно малка, но с огромно значение, защото тя дава значително 

разширено право: „чл. 171 (2) Учениците участват в училищния живот и в организационното 

развитие на училището чрез различни форми на ученическо самоуправление на ниво 

паралелка и училище, определени с правилника на училището по предложение на 

учениците.“ (ЗПУО) И не само това. Задължиха се класните ръководители да използват часа 

на класа „за последователно развитие на класа, за патриотично възпитание и за изграждане на 

граждански компетентности, включително чрез ученическото самоуправление“ (чл. 92 (2) от 

ЗПУО). И още. „С право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училищата 

участват поне трима представители на ученическото самоуправление“ (чл. 267 (2) от ЗПУО). 

Но не на онова, „представителното“ ученическо самоуправление от петнадесетина ученици, а 

на структурираното от всяка отделна паралелка до училищното ниво. 
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Пробивът в нормативната база в интерес на децата/учениците беше осъществен от: 

Асоциация за развитие на човешкия потенциал в индустрията, Асоциация РОДИТЕЛИ, 

Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве, Дружество на психолозите в 

България, Институт за прогресивно образование, Конкордия България, Национален 

ученически екопарламент, Национална асоциация за приемна грижа, Подари усмивка – 

Димитровград, Сдружение „Бъдеще за децата“ – Казанлък, Сдружение „Дете и пространство“, 

Сдружение „ЖАНЕТА“ – Разград, Сдружение „Избор за утре“ - Ботевград, Сдружение 

„Инициатива за развитие - Кърджали решава“, Сдружение „Съучастие“ – Варна, СНЦ  

„Усмивка“ – Бургас, Театър „Цвете“, УН при ОУ Търнава, УС на децата към СОУ „Иван 

Вазов“ – Вършец, ФИЦЕ България, Фондация „Здравето на ромите“ – Сливен, Фондация 

„Приложни изследвания и комуникации“, Фондация „Център Надя“, Фондация „Институт за 

информални иновации“, Фондация „Еврика“, Фондация „Пулс“ – Перник, Център за 

приобщаващо образование. 

Инициативата беше подкрепена писмено от Държавната агенция за закрила на детето 

(ДАЗД) и  Синдиката на българските учители (СБУ), за нея бяха информирани официално 

Министерството на образованието и науката (МОН) и Представителството на УНИЦЕФ за 

България, а по време на заседанията на КОН идеята се подкрепяше от Българската стопанска 

камара – съюз на българския бизнес и от КНСБ. 

През същата година, отново в рамките на процеса по приемането на новия ЗПУО, 

станахме инициатори за установяване без превод на европейския термина „информално“ 

образование в нормативната уредба на страната ни с правната дефиниция на информалното 

учене: „неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано натрупване на 

компетентности в живота на човека“ (чл. 166  (3) от ЗПУО). Чрез ЗПУО терминът  

„информално учене“ премина и в Закона за професионалното образование и обучение, и в 

Закона за насърчаване на заетостта. Обръщаме специално внимание на този факт, защото 

ученическото самоуправление в много голяма степен се реализира именно чрез информалното 

учене. 

През 2016 година участвахме в създаването на Наредба № 13 за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование и успяхме да внедрим там опита на 

ДАЗД за детското участие във вид на „Рамкови изисквания за създаване и функциониране 

на ученически съвети“. 

През лятото на следващата година апробирахме идеите за ученическото 

самоуправление в лятна ваканционна програма в града и на морето с ученици от гр. Банкя. 

През същата 2017 година Министерството на младежта и спорта подкрепи идеята за 

преводното издание на „Наръчник за ученици“ на Организационното Бюро на Европейските 

Съвети на Ученици (OBESSU). Добро ръководство за мотивиране и обучение на младите хора 

да се самоорганизират и добър опит, но недостатъчен и чужд. Затова пък ни мотивира нас да 

станем инициатори и съавтори за създаване на наши модели за ученическо самоуправление, 

стъпвайки на целия наличен до момента български и чуждестранен опит. 

Така през 2018 година се появи по поръчка на МОН изданието „Ученическото 

самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (УСП) като 

своеобразно методическо ръководство. В него авторите Таня Желязкова-Тея и Марияна 
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Банчева разглеждат ролите на всички съучастници в ученическото самоуправление: 1. 

учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 5. местните институции, 

обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското общество. Малкият 

тираж на книгата обаче, достигна едва по един екземпляр до училищата в страната и 

институциите, които осъществяват политиките към децата и образованието в България. От 

2019 година изданието се разпространява в електронен формат и е достъпно в сайта на МОН 

в раздела „В помощ на класния“ (http://www.mon.bg/bg/27). Но и това се оказва недостатъчно 

да повлияе върху процеса за създаване на структури на ученическото самоуправление във 

всяка паралелка, както предписва ЗПУО. 

От 2020 година две от концепциите за ученическото самоуправление, представени в 

Пътеводителя, вече са учебникарски факт. В учебника по Гражданско образование за 11. клас 

на издателство „Просвета“, авторите Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза 

Славкова и Кирил Славчев на с. 86 и 87 са подкрепили нашата концепция за ученическото 

самоуправление като колективна форма на детско участие и са представили концепцията за 

седемте категории съучастници в ученическото самоуправление, посочени по-горе.  

Последваха цели две учебни години - 2019/2020 и 2020/2021, през които децата не 

знаеха за новите си разширени права да се самоуправляват на територията на училището, а 

възрастните, работещи в училищната общност, не изпитваха особено желание да пробват 

какво би се случило, ако позволят на практика на децата да се самоуправляват, т.е. да изпълнят 

предписанията на ЗПУО. 

Част от проблема е в уникалната същност на училищната общност като социална 

институция, в която напълно законосъобразно съжителстват и работят представители на 

възможно най-големия възрастов диапазон. 

1. Няма едновъзрастови трудови колективи в реалността като паралелката. 

2. Няма други професионални общности, в които едновременно да се трудят хора от 5 

поколения: 

 Поколение Т  Традиционалисти  55-65 и повече години 

 Поколение Х  Аналогово, изгубено 40-54 години 

 Поколение Y  Милениум, Аз-Аз  27-39 години 

 Поколение Z  Дигитално   18-26 години 

 Поколение Алфа  Дигитални, незащитени родените между 2010-2025 

година 

3. Петте поколения се различават по: 1. доминиращи ценности; 2. отношение към 

новите технологии; 3. адаптивност към промяната; 4. нагласи към обучение и 

усъвършенстване; 5. нагласи към общуване и взаимодействие с хора от други 

поколения; 6. работоспособност и отношение към работата (https://activeageing.bia-

bg.com/bg/analyses/generations/). 

Тези обективни обстоятелства превръщат училищната общност в сложен механизъм за 

съществуване и управление. Точно заради това трябва да се използва потенциала на всички 

поколения, включително и на най-малките. 

След като възрастните разписаха всички правила как учениците да се самоуправляват, 

дойде ред на децата и техния потенциал. Следващата стъпка беше да се покаже на практика, 

http://www.mon.bg/bg/27
https://activeageing.bia-bg.com/bg/analyses/generations/
https://activeageing.bia-bg.com/bg/analyses/generations/
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че ученическото самоуправление не само е привлекателно за учениците като възможност за 

реализиране на идеите им, но и за носене на отговорност пред връстниците и училищната 

общност като цяло. И още, че ученето чрез правене (информално учене), с което е свързано 

ученическото самоуправление, дава възможност от най-ранна възраст да се формират онези 

меки умения на личността, без които е трудна всяка бъдеща професионална реализация - 

работа в екип, мотивация, комуникация, управление на времето, делови преговори, решаване 

на конфликти, организация на дейности, креативно мислене, социални роли. 

Междувременно, през 2020 година, докато изчаквахме да видим как ще реагира 

образователната система на новите идеи за ученическото самоуправление, залегнали в 

Пътеводителя за него,  създадохме нов клон на педагогиката, обвързан с информалното учене. 

Педагогика на информалното образование (по-подробно за ПИЕ вижте: http://iii-

bg.org/blog/?p=1611), като „педагогика на всекидневието“ за учене чрез правене и 

преживяване, вече разглежда информалното образование разширено и обогатено с основните 

му характеристики като „неинституционализирано, неорганизирано, непринудено, 

неограничено, свободно, достъпно, постоянно и повсеместно натрупване на знания, развитие 

на умения и формиране на компетенции в жизнения процес на хората от различни възрасти, 

поддържащи процеса на личното им саморазвитие и самотворене“  (Желязкова-Тея Таня, 2022, 

сп. Педагогика, № 1, с. 42). Този вид учене беше заложен в основите на проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално 

учене“, който стартира през 2021 година в три столични училища. 

Появата на този проект беше неизбежна. Основната му задача беше да провери на 

практика, в реална училищна среда и в продължение на една учебна година, как работят 

заложените теоретични положения от Пътеводителя на ученическото самоуправление. 

Намирането на пилотни училища за участници в проекта се оказа сериозно предизвикателство. 

Важното беше да се намерят сърцати и предприемчиви директори на училища, които да 

прегърнат идеята и без опасения да я предложат на своите възпитаници и на педагогическите 

екипи. Тези, към които ни насочиха от Регионалното управление на образованието (РУО) 

София-град, се оказаха действително решителни и амбициозни да постигнем заедно целта: 

изграждане на първите в страната работещи модели на структурирано ученическо 

самоуправление във всяка паралелка от I до XII клас с представители в Ученическия 

съвет на училището, които да предложим  като добри практики в системата на училищното 

образование в България. Защото ученическото самоуправление не е „проект“, който да 

изпълним ентусиазирано и след приключването му да го отчетем с гордост, без да осигурим 

неговия устойчив ефект върху всички участници. Ученическото самоуправление е естествен 

процес на активен организационен живот на децата/учениците, който съпровожда 

образователно-възпитателното им ежедневие и го допълва именно като школа за 

компетентности чрез информалното учене. 

Проектът продължи през цялата учебна 2021/2022 година, в съответствие с действащата 

нормативна база в образованието, в 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“ с директор Ани Деянова, 

50. ОУ „Васил Левски“ с директор Валентина Макавеева и 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ с 

директор Нина Чанева. 

http://iii-bg.org/blog/?p=1611
http://iii-bg.org/blog/?p=1611
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Работихме усърдно, ентусиазирано и отговорно, моделирайки проекта в процеса на 

неговото изпълнение, за да постигнем конкретни резултати, които да обобщим и предложим 

на най-смелите последователи сред училищата в България.  

Сборникът, който представя натрупания опит, носи името на обобщаващата дейност от 

проекта – Конкурса за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и 

интересно“. Изпратените за конкурса разработки на Ученическите съвети на паралелките 

(УСП) и Ученическите съвети на училищата (УСУ), подпомагани от техните класни 

ръководители и консултанти, показват, че ученическото самоуправление действително е лесно 

и интересно. 

Практико-приложният характер на изданието с елементи на научноизследователска 

разработка илюстрира както процеса на ученическото самоуправление в трите столични 

училища в рамките на една учебна година, така и отделните дейности, участниците в тях и 

постигнатите резултати.  Независимо от научно-приложния принос, който има разработката, 

езикът е достъпен за всички възрасти на съучастниците в ученическото самоуправление. 

Подредили сме сборника по логиката на проектната дейност, но той може да се използва като 

наръчник с тематични раздели. 

Първият раздел е посветен на проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“. Стъпвайки на нашия опит „Как се прави 

проект за финансиране? (10 технологични стъпки)“ (по-подробно вижте http://iii-

bg.org/blog/?page_id=115), избрахме един от типовете формуляри за проекти.   

Във втория раздел ще се запознаете с училищата, които участваха в реализацията на 

проекта. 

Третият раздел е посветен на т.нар. съучастници на ученическото самоуправление, 

описани по-горе. Постарахме се да привлечем за проекта представители от всичките седем 

категории съучастници и успяхме. Кои са те, ще научите в раздела.  

За успешната реализация на проекта беше наложително част от съучастниците на 

ученическото самоуправление да преминат методическа и практическа подготовка. За нея 

разказваме в четвъртия раздел. 

Когато си първопроходец, трябва да тръгнеш отнякъде, да се заловиш за нещо, да си 

намериш подходящ водач. В процеса на проекта бяха разработени методически насоки по 

отделни дейности, когато се появи такава потребност. Събрали сме ги в пети раздел. 

Шестият раздел е посветен на планираните дейности по проекта, докато седмият раздел 

представя иновативните разработки, създадени в процеса на ученическото самоуправление. 

Осмият раздел съдържа Статута на конкурс за иновативни идеи „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно“  и съпътстващите го документи. 

На тържествената „Церемония на иноваторите“ като публично събитие за награждаване 

на участниците в конкурса сме отделили място в девети раздел на сборника. 

Положителните отзиви за нашата смислена и отговорна работа сме събрали в десетия 

раздел. В него ще се запознаете както с високите оценки на официалните лица и гости, така и 

с отразяването на нашите резултати в медиите. 

Първоначалните ни идеи какво и как да правим бяха подложени на първата обратна 

връзка от учениците, класните ръководители и родителите преди започването на проекта чрез 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=115
http://iii-bg.org/blog/?page_id=115
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входни анкети. Това ни помогна при подготовката на методическите насоки, практическото 

обучение и план-графика на проекта. В края на проекта потърсихме отново същите 

респонденти, прибавяйки анкета за директорите и медиаторите, за да разберем каква е 

оценката на самите съучастници в ученическото самоуправление за неговата значимост и как 

виждат бъдещето му. Резултатите от входните и изходните анкети са анализирани в 

единадесетия раздел „Ние в цифри“, а самите анкети ще намерите в Приложението. 

Дванадесетият раздел е посветен на бъдещето на ученическото самоуправление. Ние 

толкова сме убедени в неговото разрастване, че го виждаме като влиятелно Движение на 

ученическите организации за самоуправление (ДУОС). 

За какво и как може да ви послужи нашият опит ще разберете в заключението. Но тук 

ще споделим нашето откритие, апробирано в анкетите на участниците в проекта. 

Ако в училището има изградено структурирано отдолу нагоре ученическо 

самоуправление - от всяка паралелка, през випуска и училищния етап до Ученическия съвет 

на училището - и то функционира правилно, чрез своите представители децата/ учениците 

биха могли да се произнасят по 14 от 17-те документа, които задължително приема 

Педагогическия съвет на училището по чл. 263 (1) от ЗПУО: 1. стратегия за развитие на 

училището; 2.  правилник за дейността на училището; 3. училищния учебен план; 4. формите 

на обучение; 5.  годишния план за дейността на училището; 6. учебни планове за индивидуална 

форма на обучение; 7. мерки за повишаване качеството на образованието; 8. програма за 

превенция на ранното напускане на училище; 9. програма за предоставяне на равни 

възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи; 10. разкриване на 

занимания по интереси; 11. награждаване на ученици и налагане на санкции; 12. училищни 

символи и ритуали и други отличителни знаци; 13. ученически униформи; 14. участва със свои 

представители в създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. Защото 

на всеки от тях съответства дадено право на децата и учениците по чл. 171 от ЗПУО.  

И още нещо важно, в което се убедихме на практика. Това е послание към възрастните, 

които все още не са убедени в невероятната сила на ученическото самоуправление да 

разрешава проблеми и зависимости, които постоянно възникват сред младите хора. Докато 

самите деца/ученици не бъдат включени по подходящ за тях начин чрез структурите на 

ученическото самоуправление на всички нива в училището и извън него (в общината и в 

областта) в разрешаването на собствените им проблеми, резултатите ще бъдат посредствени. 

Защото понякога децата се държат нарочно неприемливо, за да привлекат вниманието на 

възрастните и да видят тяхната реакция. Те самите, по-добре от възрастните, знаят как да 

въздействат на връстниците си, за да постигнат определен резултат. И когато това се направи 

по създадени от тях правила, съгласувани с възрастните, ефектът е колосален. 

Сборникът завършва с приложения, анотация на английски език и представяне на   

управляващата проекта организация. При необходимост от повече литература по темата за 

ученическото самоуправление, не малка част от нея ще намерите събрана в методическото 

помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител“. 

Някои важни основни положения и уточнения може да срещнете няколко пъти в 

различни раздели на сборника. Това не е грешка, а съзнателно използван подход от 
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съставителя поради естествената потребност сборникът да се ползва в практиката на части, а 

не да се чете като роман, открай докрай, за да бъде разбран. 

Инициаторите на проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански 

компетентности и информално учене“ благодарят: на учениците за ентусиазираното и 

отговорно поведение при упражняването на ученическото самоуправление; на класните 

ръководители за топлото отношение и подкрепа към учениците в първите им стъпки да се 

самоуправляват; на медиаторите за готовността им винаги да бъдат на разположение и да 

осъществят в срок необходимото посредничество с различните категории съучастници на 

ученическото самоуправление; на директорите за предприемчивостта и безотказното 

съдействие при реализирането на мисията училището да се превърне чрез учениците в 

самоуправляваща се общност! 

Безкрайно сме благодарни на нашите партньори от Регионалното управление на 

образованието София-град, Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“, Cyber 

360 Academy - първата българска академия за киберсигурност, Издателство „Стилует“, 

Издателство „Фют“, Фондация „Хестия“, Сдружение „Съучастие“ (вижте раздел 3)! Всеки от 

тях допринесе за сбъдването на идеята, че ученическото самоуправление е не само потребност 

за младите хора, но и форма за тяхното пряко участие в процеса на вземане на решения в 

училищната общност.  

Всички участници в проекта и съучастници на ученическото самоуправление изразяват 

своята най-сърдечна благодарност към ръководителите на институциите (вижте раздел 9 и 10), 

които бяха поканени да се запознаят с постигнатите резултати – Администрацията на 

Президента на Република България, Комисията по образованието и науката в 47-то Народно 

събрание, Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на 

детето, Омбудсманът на Република България, БСК – съюз на българския бизнес, КНСБ, СБУ, 

УНИЦЕФ в България – за високите оценки, топлите пожелания и за насърчението да 

продължим. Всъщност тяхното отношение е послание към всички училища и ученици в 

страната да последват примера на първопроходците в ученическото самоуправление 

(включително онлайн) и смело да отстояват колективните  права на учениците в училищната 

общност. Това е пътят за трансформиране на фундаменталната същност на училището 

от институция ЗА учениците (всичко се прави в тяхно име, но изцяло от възрастните) в 

институция НА учениците (всичко да се прави с тяхно участие) чрез ученическото 

самоуправление. 

 

  д-р Таня Желязкова-Тея 

Ръководител на проекта и съставител на сборника 
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1. Проект „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“ 

 
 Проектът „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и 

информално учене“ е инициатива на Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) 

за  практическо прилагане, доразработване и доразвиване на основните теоретични 

положения, залегнали в създаденото през 2018 година по поръчка на Министерството на 

образованието и науката (МОН) издание  „Ученическото  самоуправление. Пътеводител. Кой? 

Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“. ИИИ участва в инициирането и написването (автори д-р 

Таня Желязкова-Тея и Мариана Банчева) на методическото ръководство за ученическото 

самоуправление. Електронният формат на книгата е достъпен от 2019 година в сайта на МОН 

в раздела „В помощ на класния“  (http://www.mon.bg/bg/27).  Но това се оказа недостатъчно да 

повлияе върху процеса за създаване на структури на ученическото самоуправление във всяка 

паралелка, както предписва Законът за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). 

 Съществуват множество модели за оформяне на проекти. В нашия проект се 

придържаме към най-разпространените им структурни елементи. 

  

Обща информация за водещата организация 

 

Организация  Институт за информални иновации (ИИИ) 

Юридически статут Фондация, юридическо лице с нестопанска цел в обществена 

полза.  

Пререгистрирана в Агенция по вписванията  – 20191030113156. 

Булстат 175965090 

Интернет страница http://iii-bg.org/blog/    

Е-mail адрес found.iii.teya@gmail.com  

Лице за контакт  д-р Таня Желязкова-Тея – учредител 

Позиция в ИИИ Председател на Настоятелството 

Проект 

 

Име на проекта  Ученическото самоуправление – школа за граждански 

компетентности и информално учене 

Приоритетна област  Образование 

Кратко резюме на 

проекта 

Цели:  

1. Проектът цели създаването на работещи модели на 

структурирано ученическо самоуправление на всички нива (от 

всяка паралелка, през випуска, до Ученическия съвет на 

училището) в три различни по състав и териториалност училища 

http://www.mon.bg/bg/27
http://iii-bg.org/blog/
mailto:found.iii.teya@gmail.com
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(основно квартално, основно в крайградската зона и средно 

училище близо до центъра).  

2. Моделите ще бъдат представени за мултиплициране на 

национално ниво, за да се покаже на деца и възрастни, че 

ученическото самоуправление не само е лесно, но е и интересно, и 

да се породи потребност от него във всички училища от системата 

на училищното образование в страната.  

Проблемът:  

За да се прави това, е налична цялата нормативна база, но тя се 

оказва недостатъчна да стимулира желанието на децата и да 

премахне страховете на възрастните от реалното разширяване на 

правата на децата в училище чрез структурите на ученическото 

самоуправление като форма на детско участие за защита на 

колективни права. Необходимо е този процес да се покаже и да  

се докаже неговата полезност и ефективност за училищната и 

местната общност. 

Предложения за решение: 

1. Според разработената от нас методология в „Ученическото 

самоуправление. Пътеводител“ (http://www.mon.bg/bg/27), 

ученическото самоуправление обединява потребностите, 

интересите и синхронизираните действия на всички 

съучастници в него: учениците; учителите; директора; 

родителите; местните институции, общественици и медии; 

бизнеса; НПО.  

2. За да изпълни ролята си на инициатор, мотиватор, стимулатор, 

координатор и иноватор за съвместните действия на 7-те 

съучастници в ученическото самоуправление, ИИИ се 

превърна в Онлайн съучастник чрез настоящия проект.  

3. След приключването на проекта ИИИ ще продължи да 

разпространява опита на положителните модели и да работи 

като Онлайн съучастник в ученическото самоуправление на 

други желаещи училища в страната през следващите учебни 

години. 

Продължителност на 

проекта 

14 месеца 

Начало на проекта 01.09.2021 година 

Край на проекта 31.10.2022 година 

Къде се реализира 

проекта? 

гр. София.  

Основно училище в община „Слатина“.  

Основно училище в община „Витоша“.  

Средно училище в община „Слатина“.  

Онлайн обучителни модули на ИИИ. 

http://www.mon.bg/bg/27
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Основните 

бенефициенти на 

проекта? Хора и 

общности, на които 

реализацията на 

проекта ще помогне. 

Съучастници в ученическото самоуправление: 

1711 ученици от 3-те столични училища. 

75 класни ръководители. 

3 директори и 4 медиатори. 

3422 родители. 

 

Колко души засяга 

пряко проекта? 

489 ученици и възрастни от групите съучастници. 

Колко души засяга 

непряко проекта? 

1453 ученици. 

3144 родители. 

21 възрастни от групите съучастници. 

Партньори, 

ангажирани с проекта 

1 РУО – София-град. 

2 общини – „Слатина” и „Витоша”. 

3 национални медии - БНР, в. „Аз-буки“, в. „Учителско дело“ – 

отразяване на резултатите от проекта. 

3 фирми:  

Издателство „Фют“ осигури награди за конкурса „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно“ на стойност 500 лв. 

Издателство „Стилует“ – предпечатна подготовка на сборника. 

„Сайбър 360“ ЕООД награждава членове на Ученическите съвети 

на паралелките и училищата с обучение по киберсигурност за деца 

в различни възрастови групи на стойност 1000 лв. 

3 НПО: 

Фондация „Хестия“ подпомага създаването и анализирането на 

резултатите от онлайн анкетите за удовлетвореност от 

ученическото самоуправление на учениците, класните 

ръководители, родителите, директорите и медиаторите на 

стойност 1500 лв. 

Сдружение „Съучастие“ съдейства за практическата подготовка на 

членове на Ученическите съвети на паралелките и училищата. 

СБУ – консултант. 

График на проекта      Септември 2021 

Среща на ръководителя на проекта с педагогическите колегии на 

училищата-участници в проекта. 

Писма за участие в проекта от страна на училищата. 

Октомври 2021 

Подготовка и съгласуване с класните ръководители на 

Мотивационно писмо до родителите. 

Съставяне на примерни документи, съпровождащи процесите на 

Ученическото самоуправление. 

Ноември 2021 
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Онлайн анкети за учениците, класните ръководители и родителите 

за очакванията им по отношение на разширената територия на 

ученическото самоуправление в училището. 

Провеждане на избори за Ученически съвети на паралелките (УСП),  

Ученически съвети на училищата (УСУ) и тематични комисии към 

тях за учебната 2021/2022 година. 

Декември 2021 

Издаване на училищен e-вестник „Ученическото самоуправление в 

действие“ изцяло с име, символи и съдържание по идеи на 

учениците.  

Организиране на Коледни тържества от УСП и УСУ. 

Януари 2022 

Обявяване на Конкурс за иновативни идеи „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно“ с награди за най-иновативен  

УСП и УСУ.  

Февруари 2022 

Организиране и провеждане на практическа онлайн подготовка на 

ученици, които участват в  УСП и УСУ с обучители д-р Таня 

Желязкова-Тея и гл. ас. д-р Илиян Ризов. 

Март 2022 

Обучение на класните ръководители по програма „Изграждане на 

позитивна училищна среда чрез ученическото самоуправление“ с 

обучител д-р Таня Желязкова-Тея по квалификационната програма 

на училището.  

Организиране и провеждане на практическа онлайн подготовка на 

родители, които участват в родителските комитети, Училищното 

настоятелство и Обществения съвет за ролята им на съучастници в 

ученическото самоуправление. 

Април 2022 

Подготовка на проекти от УСП и УСУ за дейности във връзка с 

предстоящите майски празници (1, 6, 9 и 24 май). 

Май 2022 

Участие на учениците в празничните дейности по техни проекти. 

Журиране на разработките за конкурса с награди за най-иновативни 

УСП и УСУ.  

„Церемония на иноваторите“ – награждаване на най-иновативните 

УСП и УСУ с официални гости от държавни институции, 

организации и медии.  

Юни 2022 

Онлайн анкети за удовлетвореност от ученическото 

самоуправление на учениците, класните ръководители, родителите, 

директорите и медиаторите. 
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Отразяване на резултатите от изпълнението на проекта в края на 

учебната година в национални медии и на сайтовете на училищата, 

ИИИ, РУО София-град. 

Благодарствени писма до гостите и партньорите по проекта. 

Юли 2022 

Изготвяне на анализи с резултатите от анкетирането. 

Август 2022  

Съставяне на сборника с резултатите от проекта „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно. Модели“. 

Септември 2022 

Премиера на сборника „Ученическото самоуправление – лесно и 

интересно. Модели“. 

Разпространение на сборника чрез медиите, сайтовете на 

училищата, ИИИ, РУО София-град и изпращане до РУО в страната, 

МОН, ДАЗД, Омбудсмана, СБУ, УНИЦЕФ България и др. 

институции, които биха съдействали за мотивирането на всички 

училища в страната да последват добрите практики. 

Октомври 2022 

Избор на новите УСП и УСУ за учебната 2022/2023 година в 

училищата-участници в проекта. 

Обучение на представители на УСП и УСУ по киберсигурност за 

деца. 

Резултати от проекта В резултат на ученическото самоуправление във всяка паралелка и 

училището се увеличава броя на социално активните деца в 

училището, чрез които могат да се постигат по-високи 

образователни и възпитателни цели.  

Всички ученици придобиват умения за живота чрез правене и 

преживяване (информално учене). 

Силни страни на 

екипа на ИИИ 

 2015 – Координатори на 27 НПО от цялата страна с Апел 

(подкрепен от МОН, ДАЗД, СБУ, УНИЦЕФ за България) за 

разширяване на ученическото самоуправление до всяка паралелка 

в новия Закон за предучилищното и училищното образование 

(ЗПУО).  

2015 - Инициатори за установяване на термина „информално 

учене“ в ЗПУО, Закона за професионалното образование и 

обучение и Закона за насърчаване на заетостта. 

2016 – Участие в създаването на Наредба № 13 за гражданското, 

здравното, екологичното и интеркултурното образование и 

подготовката в нея на „Рамкови изисквания за създаване и 

функциониране на ученически съвети“. 

2017 – Апробиране на идеите за ученическото самоуправление в 

лятна ваканционна програма в града и на море. 
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2018 – Инициатори и съавтор на създаденото по поръчка на МОН 

методическо помагало „Ученическото самоуправление. 

Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (УСП). 

2019 – Електронно издание на УСП, достъпно в сайта на МОН - 

http://www.mon.bg/bg/27. 

2020 – Създаване на Педагогика на информалното образование 

(учене чрез правене и преживяване). 

2021 – Проект „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“. 

2022 – Съставителство на сборника с добри практики  

„Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели“.  

Подбор на участници 

в проекта 

Избор на училища по препоръка на началника на РУО София-град. 

Намиране на директори на училища, готови да направят всичко, 

което е добро за техните възпитаници. Те са възлов съучастник в 

ученическото самоуправление. 

Доброволци в 

реализирането на 

проекта 

Вяра Маринова  е обучена от д-р Таня Желязкова-Тея като ментор 

през 2021 година по Програма „Социални иноватори“ 2021 за 

„Сътрудник проекти и инициативи“. 

Популяризиране на 

проекта 

Представяне на резултатите  в печатни и електронни национални 

медии и на сайтовете на училищата, ИИИ, РУО София-град. 

Важно за проекта Ценности и ползи от ученическото самоуправление във всяка 

паралелка: 

 Осъзнаване и практикуване на връзката между упражняване на 

правата и носенето на отговорност като осъзнато гражданско 

поведение. 

 Създаване на отношения на доверие, взаимопомощ и 

съпричастност към общите интереси на децата/учениците в 

защита и реализация на техните права и задължения. 

 Създаване на условия за изява на творческия и иновативен 

потенциал практически на всички деца и ученици. 

 Превенция на всички отрицателни зависимости, засягащи 

учениците в днешно време, като тютюнопушене, алкохолизъм, 

наркомания, агресивно поведение, тормоз. 

 Развитие на доброволчеството в полза на паралелката, 

училището и обществото. 

Правна дефиниция на информално учене: 

„неинституционализирано, неорганизирано и несистематизирано 

натрупване на компетентности в живота на човека“ (чл. 166  ал. 3, 

ЗПУО). 

 

  

http://www.mon.bg/bg/27
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 Проектът се реализира във възможно най-естествените условия, в които той би могъл 

да се повтори и на други места в страната – без специално, целево външно финансиране по 

друг проект. Не трябва да крием, че така е по-трудно, но доказахме, че е възможно. Защото не 

всяко училище би могло да си осигури външни средства за ученическото самоуправление и 

това не бива да му пречи да го разреши и реализира. Всъщност, ние имахме не външно 

финансиране, а външно подпомагане от нашите партньори, които в концепцията за 

ученическото самоуправление се наричат съучастници (вижте раздел 3) в него: родителите;  

местните институции, обществениците, медиите; бизнесът; структурите на гражданското 

общество. А такава подкрепа би могло да получи всяко училище. В нашия сборник 

подсказваме как може да се случи.  

 В краткото резюме на проекта споделяме, че след неговото приключване ИИИ ще 

продължи да разпространява опита на положителните модели и да работи като Онлайн 

съучастник в ученическото самоуправление на други желаещи училища в страната през 

следващите учебни години. Това е нашето виждане за устойчивостта на проекта. По този 

повод доразвихме добрите практики с още идеи, които ще намерите в раздел 5 с методическите 

насоки. 
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2. Училищата-участници в проекта 
 
Логично би било да представим училищата-участници в проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“  

последователно според нарастващия им номер. Но за нашия проект последователността е 

точно обратната, защото се определя от реда на включването на училищата в него. Но най-

важната характеристика на тези училища са сърцатите им директори, които още в началото 

заявиха, че ще направят най-доброто за своите възпитаници. 

Когато се запознаете с историята, настоящето и бъдещите планове на трите училища, 

ще си отговорите на въпроса „Защо точно тези училища станаха пилотни за създаването на 

структурирано ученическо самоуправление от всяка паралелка до Ученическия съвет на 

училището?“. Тези училища бяха готови да се изправят пред предизвикателството на новото, 

да прегърнат неизвестността и да докажат, че могат да се справят творчески с делегирането на 

правата на своите ученици да бъдат част от управлението на училищната общност. 

 

 

2.1. 

 
 

148. ОУ „Проф.  д-р Любомир Милетич“ 
 

София, р-н Слатина,  ул. „Слатинска“ № 35 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Директор Ани Деянова 

Медиатор по проекта Светлана Георгиева – зам.-директор по учебната дейност в начален 

етап 

 

148 Основно училище „Професор доктор Любомир Милетич“ е наследник на многогодишна 

традиция, чието начало е поставено през 1984 година, като тогава е било 109 СОУ „Христо 

Смирненски“ с две отделни сгради за начален и прогимназиален етап. През месец септември 1988 

година двете училища се разделят. 148. СОУ с интензивно изучаване на испански език, химия и 

биология остава в новопостроената сграда за училище на ул. „Слатинска“ 35 с голям двор и спортен 

комплекс. През 2007 година е преобразувано в 148. ОУ „Професор доктор Любомир Милетич“. 

 

Днес училището разполага с отлична материална база: 

 кабинети, включително ресурсен и логопедичен; 

 физкултурен салон; 

 интеграционен адаптивен център; 

 стол и два бюфета. 
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Провежда се разнообразна извънкласна дейност: 

 модерен балет „Роберта“; 

 народни танци; 

 таекуондо; 

 футбол; 

 айкидо; 

 английски език с езикова школа „Престиж“. 

 

Имаме отлични резултати от проведените олимпиади и национални състезания по български език 

и литература и математика, както и участие в международен турнир по футбол в град Лион, 

Франция. 

 

Предстои основно обновяване на материалната база чрез проекти на Столична община - достъпна 

архитектурна среда, подмяна на парната инсталация и спортните съоръжения, площадка за 

безопасност на движението. 

 

От четири години директор на 148 основно училище  „Проф. д-р Любомир Милетич“ е Ани 

Деянова. От две години в училището има и заместник-директор – Емилия Истаткова. За този период 

броят на учениците е увеличен с около 40 %. Това изцяло се дължи на умението на екипа да 

инициира дейности и да привлича общността на родителите, респективно – и на учениците. 

 

Стратегията на училището се изпълнява целенасочено, като ръководството на училището и 

педагогическият екип успяват да адаптират процесите спрямо изискванията на средата и промените 

в изискванията към образованието. Създаден е позитивен психолого-педагогически климат. 

Повишават се образователните резултати. Това се дължи на множеството инициативи, развиващи 

творческото мислене, на психологичния комфорт у учениците и на стремежа към прилагане на 

новото като визия на училището. 

 

Режимът на обучение е едносменен. Целодневно обучение е осигурено на учениците от първи до 

пети клас включително. В класовете от първи до шести се изучава „Хореография“ като избираем 

учебен предмет. 

 

Преподавателите в училището са висококвалифицирани. Петнадесет от тях за последната учебна 

година са придобили пета и четвърта Професионална квалификационна степен. Според 

изискванията на ЗПУО всички учители имат изискуемия набор от квалификационни кредити. 

Обученията са били както вътрешноинституционални, така и външноинституционални. Това е още 

един от начините за повишаване качеството на обучението. 

 

Училището има химн по текст на директора и музика на преподавателя по Музика. Въведени са 

елементи на униформа, като начин за приобщаване към единна ученическа общност. Сутрин, при 

подходящо време, учениците правят гимнастика в двора на училището. 
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Училището работи успешно по различни програми и проекти: „Твоят час“, „Зелена София“, с НПО 

- „Заедно в час“, Тракийското дружество в България, Фондация „Анимус“, „I can too“, „Родителски 

срещи в бар“ и Занимания по интереси, Повишаване квалификацията на педагогическите 

специалисти и др. 

 

В училището има Обществен съвет и възстановено Училищно настоятелство. Родителите се 

включват активно в извънкласни дейности със своите деца. Заедно с педагогическия и 

непедагогическия персонал ежегодно се поддържа фасадата на сградата. Тази година е изграден и 

детски кът от стари гуми. Закупуват се нови книги от задължителната за всеки клас литература. 

Непрекъснат е процесът на търсене на спонсорство и като резултат училището вече разполага с 

нови компютри,  баскетболни табла, топки и художествена литература за библиотеката. Най-

мащабно е дарението от Министерство на Външните Работи – 15 компютърни конфигурации. 

 

За годините  от 2017 до 2019 са ремонтирани части от сградата на стойност 81 510 лева: 

 2017 – ремонт на стойност  32 839 лв. 

 2018 – 21 059 лв. 

 2019 – 27 612 лв. 

 

Освен текущите ремонти, със съдействието на Столична община – Район „Слатина“, от бюджета 

на Столична община са ремонтирани изцяло: компютърен кабинет, физкултурен салон, столова, 

актова зала, стоматологичен кабинет. 

 

Изградени са логопедичен кабинет, библиотека, кабинет по музика. 

 

Изплатени са задължения, натрупани от предишни ръководства, в размер на 91 973.42 лева, като в 

тази сума не са включени изплатените към външни доставчици задължения. От края на 2016 година 

започна и изплащането на допълнително трудово възнаграждение (ДТВ), разпределено  три пъти в 

годината. От 2017 година започна и изплащането на суми за представително облекло на 

педагогическите специалисти и работно облекло на непедагогическия персонал. 

 

Наградите на училището са за високи постижения в областта на: математиката – национален кръг 

от състезанието „Математика без граници“; литературата – общински и областни конкурси – „Две 

хубави очи“, „Зимни видения“; изобразителното изкуство – международен конкурс „Велики 

Преслав“; спортните дейности. 

 

От учебната 2018/2019 година училището е в договорни отношения като базово училище със 

Софийския университет „Св. Климент Охридски“. 

 

На директора е издаден сертификат за успешно завършване на Лидерска академия – квалификация 

за успешни директори на училища на сдружение „Съвет на жените в бизнеса в България“ под 

патронажа на г-жа Милена Дамянова – Председател на Комисията по образованието и науката в 44. 

Народно събрание през 2017 година. 
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През 2018 година госпожа Деянова и екипът на 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“ са удостоени с 

грамота за заслуги към Столична община за постигнати високи резултати в областта на училищното 

образование. 

 

Сайт на училището:  https://148-ou.com/  

Линкове към публикации по проекта за ученическото самоуправление:  

https://148-ou.com/novini/proekt-uchenicheskoto-samoupravlenie-shkola-za-grazhdanski-

kompetentnosti-i-informalno-uchene.html 

https://148-ou.com/novini/final-na-proekta-za-uchenichesko-samoupravlenie.html 

 

2.2. 

 

 

             50          50 Основно училище „Васил Левски“ 
кв. Драгалевци, София ул. „Бела Дона“ № 1 тел. 029671186, 029671181 

 

 

 

Директор Валентина Макавеева 

Медиатор по проекта Маринка Ямболиева – начален учител 

 

История 

 

Летописите разказват 

 

Недалеч от центъра на София, сгушено в пазвите на Витоша, крие своето очарование и хубост 

Драгалевци. Историята на Драгалевци води от незапомнени времена. Сведения за него са записани 

още с хрониките на Цар Иван Александър и са тясно свързани с хрониките на Драгалевския 

манастир. През 1872 година в манастирската обител Васил Левски основава Софийски 

революционен комитет. През периода на османското иго манастирът е духовно средище. 

 

Началото 

 

През 1831 година именно тук се отваря първото българско училище без знанието на турската власт. 

По-късно то е преместено насред мегдана, в една малка кръчма със сламен покрив, собственост на 

манастирската обител. Първият учител е драгалевчанинът Димитър Станков Аджиин, познат като 

дядо Мите. Към 1870 година малкото училище се премества в драгалевската воденица. След 

Освобождението, Боне Стоев дарява една малка сграда за училище. Пръв учител става поп Гълъб. 

Има около 80 ученици. Класовете са смесени. Учи се до четвърто отделение. През 1912 година по 

време на Балканската война занятията спират. 

https://148-ou.com/
https://148-ou.com/novini/proekt-uchenicheskoto-samoupravlenie-shkola-za-grazhdanski-kompetentnosti-i-informalno-uchene.html
https://148-ou.com/novini/proekt-uchenicheskoto-samoupravlenie-shkola-za-grazhdanski-kompetentnosti-i-informalno-uchene.html
https://148-ou.com/novini/final-na-proekta-za-uchenichesko-samoupravlenie.html


23 

 

 

Началото на XX век 

 

В началото на 30-те години на XX век с много ентусиазъм драгалевчани започват строежа на голяма 

за времето си училищна сграда с доброволно събрани средства и труд. Те с гордост наричат своето 

училище „Цар Иван Александър“ като знак на признателност към основателя на Драгалевския 

манастир. През 1933 година училището има вече прогимназиален клас. Годините от 1934 до 1959 

са изпълнени с всеотдаен педагогически труд на цяла плеяда изтъкнати учители, чиито имена 

Драгалевци помни и до днес: Васил Манолов, Мария Балканска, Цветана Попандова, Мария Белова 

и др. 

 

С името на Апостола 

 

Годината е 1959. Изминали са почти 130 години, в които училището в Драгалевци се утвърждава 

като храм на вечния стремеж на духа и познанието. Всички ученици и учители с гордост приемат 

новото име на училището – „Васил Левски”. Започват години на творчески труд за поколения деца, 

научили своите първи уроци тук, пред ясните очи на Апостола. За големите си постижения 

училището е наградено с ордените „Кирил и Методий“ III-та и I-ва степен. В ума и сърцето си 

българинът почита три сгради – дома си, църковния храм и училището на децата си. Седемдесет 

години от живота на 50-то ОУ „Васил Левски“ минават под покрива на старата вече сграда. С всяка 

година децата на Драгалевци са все повече и повече. Сградата е тясна да побере всички, които искат 

да учат точно тук, където са учили техните бащи и майки. През 2001/2002 година е открит новият 

корпус с компютърен кабинет и класни стаи за най-малките възпитаници на училището. От 

2002/2003 година в училището работи бюфет, а от 2006 година и училищен стол. 

 

В XXI век 

 

50 ОУ „Васил Левски“, гр. София е модел на модерно учебно заведение, съчетало българските 

образователни традиции, европейските стандарти и технологиите на новото време. Гордостта на 50 

ОУ „Васил Левски“, гр. София са мотивираните ученици, висококвалифицираните учители, 

съпричастните родители, екипният дух, който стои в основата на всички училищни постижения. 50 

ОУ „Васил Левски“, гр. София има устойчив образователен модел на развитие и модерни училищни 

политики, които допринасят за неговите успехи.  

 

Нашите опори: 

 

 190 годишна традиция; 

 17 паралелки; 

 36 квалифицирани преподаватели; 

 24-часов контролиран достъп до Интернет; 

 Електронен дневник. 

 



24 

 

Стремежи и цели 

 

50 ОУ „Васил Левски“, гр. София се стреми: 

 Да стимулира личностното израстване и самоутвърждаване на учениците, като изгражда у 

тях гражданска позиция; 

 Да усъвършенства и разгръща личния потенциал на учениците на базата на индивидуални 

качества, ресурси и интереси; 

 Да работи за повишаване стойността на образованието в такива области като умения за 

общуване, за анализ, за работа в екип, за презентационни умения. 

 

Сайт на училището: https://50ou-vasil-levski.com/  

Линк към публикации по проекта за ученическото самоуправление:  

Ученическо самоуправление 2021/2022г. | 50 ОУ - Васил Левски (50ou-vasil-levski.com) 

 

 

2.3. 

 

 
 

 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – квартал „Слатина“, бул. „Ситняково“ 21 

 

Директор Нина Чанева 

Медиатори по проекта  

Иванка Вълкова – зам.-директор по учебната дейност 

Габриела Поборникова – учител по философия в гимназиален етап 

 

Училището е основано през 1950 година, наследявайки Пето основно училище „Антим I“.   През 

1960 година се оформя като гимназия и приема името на бележития френски учен Фредерик 

Жолио-Кюри. 

 

За постигнати успехи през 1975 година училището е наградено с орден „Кирил и Методий“. 

 

През 1993 година в училището се извършва прием на паралелки с интензивно изучаване на френски 

https://50ou-vasil-levski.com/
https://50ou-vasil-levski.com/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8/%d1%83%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d0%be%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-2021-2022%d0%b3/
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език. Поставя се началото на внедряване на  методи на обучение, характерни за интерактивно 

чуждоезиково обучение. Впоследствие чуждoезиковият профил се разширява с немски и 

италиански език. 

 

Училището е пилотнo при въвеждането на профил „Информационни технологии“ в гимназиален 

етап. Съвместно с експерти от МОН се създават учебни планове и програми по различни 

дисциплини и профили. 

 

Училището е едно от трите пилотни училища, които през 2001 година започват целенасочена 

дейност за включване и интегриране на ученици със СОП. То е модел на съвременна образователна 

среда за активно социално приобщаване. 

 

От 2009 година се въвеждат и разработват дисциплини, развиващи предприемачески умения във 

всички степени на обучение. Открита е и профилирана паралелка в гимназиален етап – профил 

Технологичен „Предприемачество и бизнес“. 

 

През 2014 година в училището е открита първата в България Смарт класна стая, благодарение на 

партньорството между „Джуниър Ачийвмънт България“ и „Самсунг“. Смарт класната стая 

осигурява дигитализиране на учебния процес, комбинирайки хардуерна и софтуерна платформа. 

Този проект осигурява едно съвременно, интерактивно и ориентирано към развиване на 

практическите умения на учениците обучение. 

 

През 2014 година училището получава Наградата на кмета на София за цялостен принос в 

образователната политика на града. Високата оценка е за реализиране на ефективен модел за 

развитие на средното образование и управленски подход за организация на образователната среда. 

През 2018 година 23. СУ получава номинация „Образователно лидерство“ в категорията 

„Приобщаващо лидерство“. 

 

През 2019 година 23. СУ е удостоено с Грамота за заслуги към Столична община за лидер в 

областта на обучението по предприемачество. 

 

През 2019/2020 учебна година училището е включено в списъка на иновативните училища с 

решение № 479/05.08.2019 година на МС на Република България. Стартира с 5 паралелки в начален 

етап – 4 общообразователни и една хореографска, и 1 паралелка в гимназиален етап. 

 

С Решение № 523 от 22.07.2021 година на МС се разширява обхвата на учениците за учебната 

2021/2022 година. В начален етап – 6 нови паралелки: 1.а, 1.б, 1.в, 2.а, 2.б, 2.в; в гимназиален етап: 

8.б и 9.б клас – профил „Предприемачески“. През 2019 година започва прием след 7. клас с профил 

„Икономическо развитие“. 

 

По доклад от инспекция на НИО/16.03.2021 година училището получава най-висока оценка за 

качество на образованието. 
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Училището има структурирана практика за осигуряване на подкрепа за личностно развитие, 

функционира като психологическа служба със следните специалисти: ресурсни учители, логопеди 

и психолози. За работата на специалистите свидетелства оценката на НИО /16.03.21 година: 

„Работата на екипа за подкрепа е във висока степен ефективна. В институцията е изграден 

позитивен климат и подходяща психологическа среда за подкрепа на личностното развитие“. 

 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ активно прилага програмното и проектното финансиране, с което 

привлича допълнителни средства за подобряване на училищната среда и повишаване 

ефективността на учебно-възпитателния процес. Във времето са изградени партньорски отношения 

с образователни институции, неправителствени организации и социални партньори за съвместни 

инициативи, обмяна на опит и добри практики. Дългогодишното партньорство между училището 

и СУ „Св. Климент Охридски“, НБУ, ТУ, Френския културен институт, Италианския културен 

институт, Асоциация „Родители“, Националния дворец на децата, фондация „Джуниър Ачийвмънт 

– България“, УНИЦЕФ, Столична община р-н „Слатина“ са предпоставка за успешен модел за 

развитие на училището. 

 

От самото си създаване, училището се е управлявало според правилата за добри практики, основани 

на принципите на демократичност, прозрачност и приобщаване на всички участници в 

образователния процес. Създадени са ясни механизми и процедури за делегиране на права и 

пълномощия, осигуряващи ефективност на дейностите на организацията. Създаден е прозрачен 

механизъм за мониторинг и оценка на дейността на всички участници в учебно-възпитателния 

процес. Изградена е ясна политика за управление на персонала, кариерно развитие, атестиране, 

правила за определяне на работната заплата. 

 

Създадена е политика за стимулиране на персонала за прилагане на иновации и за създаване и 

популяризиране на добри практики. Разработени са правила и системи за включване на родителите 

в планиране на дейности, инициативи, свързани с управлението. Изградено е устойчиво 

взаимодействие с институциите от системата на средното и висше образование, териториалните 

органи на изпълнителната власт, органите за местно самоуправление и социалните партньори. 

 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ е училище, осигуряващо условия и ресурси, насочени към 

изграждане на образователна среда, насърчаваща разгръщането на потенциала на всяко дете и 

предоставяща му качествено образование. 

 

Важен фактор в личностното развитие на учениците са училищните символи: химн, знаме, лого, 

клетва. 

МИСИЯ 

Уважаваме миналото, учим в настоящето, за да живеем в бъдещето. 

 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ полага своите основи преди 72 години. В процеса на своето 
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развитие то прилага ценностите на българското образование, усвоява и прилага съвременни 

тенденции за повишаване качеството на образованието и управлението на човешкия и материалния 

ресурс по възможно най-ефективен начин. 

 

Училището е доказало през годините своята роля като образователна институция, чиито 

възпитаници носят в себе си характерните за българската нация добродетели – родолюбие, 

толерантност, признателност - и са намерили своята реализация във всички области на 

националното стопанство и по света. 

 

Всеки учител, работил в училището, го признава за свой втори дом. Всеки директор на училището 

е обществена личност, отличаваща се с висок професионализъм. 

 

Днес училището е тук, за да даде на обществото образователна услуга, ориентирана към интересите 

на всяко дете и съобразена с неговите възрастови и индивидуални особености. 

 

Училището е тук, за да разгърне хоризонтите пред своите възпитаници и да им даде визия за 

тяхната реализация като достойни граждани на родината си, да възпита у тях усещането за 

национално достойнство и същевременно да ги формира като достойни граждани на света. 

 

Училището е тук като център на обществените процеси и ги концентрира в себе си чрез своето 

партньорство с родители, бизнес, общинска и държавна власт. Това партньорство е изградено върху 

взаимно уважение и плурализъм. 

 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ се мотивира от своя патрон и непрекъснато търси иновацията в 

цялостния процес на своето развитие. Единствено и само прилагайки иновацията и предлагайки 

образователен процес, отговарящ на нагласите и ценностите на съвременното младо поколение, сме 

в състояние да подготвим специалистите, професионалистите и обществениците на бъдещето. 

 

В своята дейност училището винаги е уважавало своите учители и е изграждало специфична 

вътрешно-институционална култура, отличаваща се с демократичност и прозрачност, толерантност 

и взаимопомощ. Така неговите кадри са носители на всички достойнства на учителската професия 

и винаги са били пример за професионализъм.  

 

Мисия на училището е да запази достойнството на учителската професия и да я популяризира чрез 

признателността на своите ученици. 

 

Училището отправя поглед в бъдещето и образованието на XXI век, изграждайки своята политика 

на принципите, заложени в европейската стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж „Европа 2030“ и Национална програма „България 2030“, като подчинява всяка една от 

своите дейности на убеждението, че образованието е най-ценната инвестиция за обществото и за 

всеки един гражданин. 
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23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ се стреми да предаде на своите ученици всички ключови 

компетентности, които да ги направят приспособими към динамичните промени на съвременния 

глобализиран свят. 

 

„Бъдещето не е това, което беше вчера“, но ние сме тук, за да го покажем на нашите ученици и 

партньори. 

ВИЗИЯ 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ се стреми да създава условия и среда за придобиване на модерно 

и качествено образование, съобразено с изискванията, заложени в стратегическата рамка на 

Република България и ЗПУО. 

 

В стремежа си да предлага висококачествена образователна услуга, 23. СУ си поставя за цел да 

формира среда за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на всеки ученик. 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ има амбицията да предостави образователна и приобщаваща среда 

за всички свои ученици, без значение от техния социален, икономически или здравен статус и да 

осигури условия и програми, съобразени с възможностите им, но без това да оказва влияние на 

тяхната пълноценна социализация. 

 

Основната цел, която 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ си поставя като стратегическа рамка за 

своето развитие, е реализиране на целите, поставени в ЗПУО - чл. 5. 

 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ има стремеж към изграждане на функционираща инфраструктура 

и материално-техническа база, съобразена с устойчивото развитие на местната общност и околната 

среда. Разбирането си за устойчивост училището влага в полагане на усилия за постигане на 

симбиоза и равновесие между икономическа ефективност при управление на ресурсите, социална 

удовлетвореност и екологична култура в своята дейност. 

 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ се стреми към организиране на добре функционираща работна 

среда и система на управление на всички структурни процеси, както и взаимодействието на 

училището с външната среда. Реализирането на тази цел училището вижда чрез прилагане на 

съвременни методи на управление и мотивация, които да осигурят доверието на персонала и 

партньорите на училището. 

 

Посредством прилагане на своя опит и изградени партньорски отношения в своята бъдеща дейност, 

училището се стреми към усъвършенстване в разработването на проекти и участие в програми в 

областта на образованието на национално и европейско ниво. Това би осигурило ползотворна среда 

за развитие на потенциала на всички заинтересовани страни в образователния процес. 

 

23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ и неговото ръководство насърчават работата на учителите за 

подобряване качеството на образование чрез: 

разработване и въвеждане на иновативни елементи по отношение на организацията на 
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обучението; 

организиране на нов или усъвършенстван начин в управлението, обучението и 

образователната среда; 

използване на нови методи на преподаване; 

разработване по нов начин на учебни програми и учебни планове. 

 

В процеса на своето развитие 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ работи върху разработване на 

структурирана система за контрол, която би осигурила прилагане на принципа на ефективност, 

рационалност и прогнозиране на резултатите от цялостната дейност на училището и най-вече на 

образователния процес. 

 

Сайт на училището: http://23su.info/  

Линк към публикации по проекта за ученическото самоуправление:  

http://23su.info/uchenicheskoto-samoupravlenie.html 
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http://23su.info/uchenicheskoto-samoupravlenie.html


30 

 

3. Съучастници на ученическото самоуправление 

 
 Според разработената от нас концепция в създаденото по поръчка на Министерството 

на образованието и науката през 2018 година методическо помагало „Ученическото 

самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (достъпно в електронен 

формат http://www.mon.bg/bg/27), всички участници и партньори в проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ се наричат 

съучастници на ученическото самоуправление. 

 Концепцията е разработена подробно във Втора глава на помагалото (с. 35-76), където 

са описани начините на съучастие на всяка категория съучастници на ученическото 

самоуправление: 1. учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 5. местните 

институции, обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското общество. 

Христо Тодоров, Майя Грекова, Петя Кабакчиева, Луиза Славкова и Кирил Славчев 

превърнаха тази концепция в учебникарски факт, включвайки я в учебника по Гражданско 

образование за 11. клас на издателство „Просвета“ (с. 86 и 87). 

 В този раздел ще представим съучастниците на ученическото самоуправление в нашия 

проект. 

 

3.1. Учениците 

 

В проекта участваха учениците от 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“ с директор Ани 

Деянова, 50. ОУ „Васил Левски“ с директор Валентина Макавеева и 23. СУ „Фредерик Жолио-

Кюри“ с директор Нина Чанева. 

 През учебната 2021/2022 година в тези училища се обучаваха общо 1745 ученика, 

разпределени в 75 паралелки. В таблицата е показано по колко паралелки имаше във всеки 

клас от трите училища. 

 

Учи- 

лище 

Класове 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Общо 

148.ОУ 3 4 3 4 2 2 2      20 

50. ОУ 3 2 3 2 3 2 2      17 

23. СУ 3 3 3 4 4 4 3 3 3 3 3 2 38 

Общо 9 9 9 10 9 8 7 3 3 3 3 2 75 

 

 Общ брой на учениците по училища: 

 от I до VII клас в 148. ОУ – 435.  

 от I до VII клас в 50. ОУ – 395.  

 от I до XII клас в 23 СУ – 915. 

 Учениците можеха да се включат в проекта, като със съдействието на своите класни 

ръководители изберат свои Ученически съвети на паралелките (УСП) и представители в 

Ученическия съвет на класа/випуска, Ученическия съвет на училищния етап, Общото 

събрание на учениците в училището и кандидати за Ученическия съвет на училището (УСУ). 

http://www.mon.bg/bg/27
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 В предварителните анкети в началото на проекта попитахме учениците, учителите и 

родителите от колко ученици е желателно да се състои Ученическият съвет на паралелката. И 

трите групи анкетирани лица, независимо една от друга, предложиха УСП да се състои от 5 

члена. Това е добро решение, което позволява да се правят различни комбинации от основните 

дейности, подходящи за ученическото самоуправление: 

1. Учебна, трудова и организационна дейност. 

2. Културни, информационни и творчески дейности. 

3. Спорт, здраве и отдих.  

 По-подробно с идеите за тези дейности може да се запознаете в „Ученическото 

самоуправление. Пътеводител“ (с. 112-127). 

 В едно от училищата-участници в проекта приложиха много интересен подход, който 

ще споделим като добра и проверена практика. Към всеки от петимата членове на УСП бяха 

сформирани тройки от ученици, които могат да се нарекат комисии, работни групи, екипи по 

съответния вид дейност. От една страна, те помагат на основния отговорник за дейността и я 

реализират като екип, като всеки си избира къде би бил най-полезен в зависимост от желанията 

и възможностите си. От друга страна, ангажирани с ученическото самоуправление 

практически са почти всички деца от паралелката (общо 20 деца). Останалите ученици (ако 

паралелката е по-голяма) отговарят от името на паралелката за реда в училището през 

междучасията. В резултат на тяхната активна работа училището е успяло да направи икономия 

от разходите за консумативи, с които дотогава учениците си играели и преразходвали. Чрез 

представения подход показваме как всеки ученик може да бъде ангажиран със значима кауза 

и отговорност в училищната общност като участник в ученическото самоуправление. 

 По повод избирането на УСП учениците научиха какво е Общо събрание на 

паралелката, как се провеждат избори, как се съставят и приемат планове за дейността, как се 

оформят протоколи от заседанията на Общото събрание и на УСП, как се разпределят 

отговорностите в УСП и въобще между съучениците по повод ученическото самоуправление. 

Новост за тях беше и представителството на паралелката в Общото събрание на училището, 

което избира Ученическия съвет на училището. Важно беше да се покаже, че ученическото 

самоуправление е лесно и интересно още от първи клас, а не както някои си го представят от 

прогимназията или чак от гимназията. Защото всяка възраст, т.е. всеки випуск трябва да има 

своето ученическо самоуправление и да е представен на по-горното ниво. Затова в едно от 

основните училища на събранията за избор на УСП бяха избрани и представители за 

Ученическия съвет на випуска, Ученическия съвет на училищния етап и Ученическия съвет 

на училището. 

 Ето как изглежда структурата на „йерархичен модел на ученическо самоуправление за 

средно училище от I до XII клас. Предложените названия на ученическите съвети са условни 

и могат да се променят по предложение на децата/учениците, които ги избират или формират. 

Ученически съвет на паралелката (УСП) – формира се във всяка паралелка. Минимален 

брой 5 ученика – максимален брой не по-голям от 7 ученика. Председателят на УСП 

представлява паралелката в УСК. 

Ученически съвети на класа/випуска (УСК) – формира се от председателите на 

ученическите съвети на паралелките в един клас/випуск и говорител на класа. Броят на 
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членовете се определя от броя на паралелките в съответния клас. Председателят на УСК го 

представлява съответно в УСНУ, УСПУ, УСГ-1 или УСГ-2. 

Ученически съвет на началното училище (УСНУ) – формира се от председателите  на 

I,  II,  III и IV клас и говорител на съвета. Председателят на УСНУ го представлява в УСУ. 

Ученически съвет на прогимназиалното училище (УСПУ) - формира се от 

председателите  на V, VI и VII клас и говорител на съвета. Председателят на УСПУ го 

представлява в УСУ. 

Ученически съвет на първи гимназиален етап (УСГ-1) - формира се от председателите  

на VIII,  IX и X клас и говорител на съвета. Председателят на УСГ-1 го представлява в УСУ. 

Ученически съвет на втори гимназиален етап (УСГ-2) - формира се от председателите  

на XI и XII клас и говорител на съвета. Председателят на УСГ-2 го представлява в УСУ. 

Ученически съвет на училището  (УСУ) – формира се от председателите  и 

говорителите  на УСНУ, УСПУ, УСГ-1 и УСГ-2. Броят на членовете му може да се допълва 

до необходимия брой с цел разпределяне на отговорностите по функции и дейности. 

 

 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Паралелка УСП УСП УСП УСП УСП УСП УСП УСП УСП УСП УСП УСП 

Клас УСК УСК УСК УСК УСК УСК УКС УСК УСК УСК УСК УСК 

Етап УСНУ УСПУ УСГ-1 УСГ-2 

Училище Ученически съвет на училището (УСУ) 

 

 Предложената структура може да се модифицира съобразно етапа или степента на 

образование във всички видове училища.“ (Ученическото самоуправление. Пътеводител, с. 99-

100) 

 Веднага след избирането на УСП, той трябваше да започне стремглаво своята дейност. 

Наближаваше Коледа, а това е любим празник на всички. УСП трескаво започнаха 

подготовката за празника. И ето резултатите, които можете да видите в раздел 7. Учениците 

от горните класове се преобличат като Дядо Коледа и Снежанка, за да доставят радост на 

учениците от началния курс. В едно от училищата успяха дори да издадат първия брой на своя 

електронен училищен вестник, посветен на Коледа (линкове към трите броя на училищния 

вестник ще намерите в подраздел 7.2). 

 Вторият учебен срок започна с две важни събития за учениците. Беше обявен  Конкурса 

за иновативни идеи „Ученическото самоуправление - лесно и интересно“ (вижте раздел 8), 

чрез който УСП и УСУ ще покажат резултатите от работата си, и предстоеше практическата 

онлайн подготовка на ученици, които участват в  УСП и УСУ (повече за обучението вижте в 

подраздел 6.1). По-подробно за дейностите на УСП и УСУ ще научите от графика на проекта 

в раздел 1, а за учениците като съучастници в ученическото самоуправление – в 

„Ученическото самоуправление. Пътеводител“ (с. 36-39). 
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3.2. Учителите 

 
 В категорията на учителите влиза целия педагогически екип на училищата. В проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ 

тази категория съучастници на ученическото самоуправление беше представена от класните 

ръководители на 75-те паралелки в трите училища. 

 Ръководителят на проекта се видя с тях на мотивационна среща непосредствено преди 

началото на учебната година. Беше важно да се усети нагласата им, да се преодолеят 

страховете им, да се отговори на въпросите им. В отделните педагогически колегии имаше 

учители, които са носители на опита за организиране на учениците преди 1990 година. Но 

имаше и твърде млади колеги, които нищо не знаеха за този опит. Това е напълно естествената 

възрастова ситуация във всяка педагогическа колегия на всяко училище в страната. По този 

повод им представихме поколенческите профили, за които вече стана дума във Въведението. 

Този сложен механизъм за съществуване и управление от пет поколения превръща 

училищната общност в лаборатория за съвместяване на опита и интересите на всички. Приятно 

беше да се установи, че по-опитните са готови да помогнат на по-неопитните в предстоящото 

общо дела за изграждане на структурирано ученическо самоуправление на всички нива в 

училищата. 

 Всъщност класните ръководители се оказаха самоподготвени за това, което им 

предстои да направят в паралелките си по повод ученическото самоуправление. В анкетата от 

началото на учебната година ги попитахме каква е тяхната представя за ученическото 

самоуправление.   

Представа на класните ръководители за ученическото самоуправление 

 Въпрос 15. Споделете с едно изречение Вашата представа за ученическото 

самоуправление. 

 На този въпрос бяха отговорили 59 от всички анкетирани или 78,66 %. Резултати са 

представени тематизирано, без редакция. 

Мотивиращи 

1. Един за всички, всички за един. 

2. Аз вярвам в учениците си! 

3. Интересно и отговорно. 

4. Важна кауза. 

5. ПОДКРЕПЯМ. 

6. УС е добре да се случва във всяко едно българско училище. 

7. Дойдох, видях, победих! 

 Целеполагащи 

8. Управление, при което у децата се изграждат качества като дисциплина, отговорност и 

самооценка. 

9. Вслушване в гласа на децата. Съобразяване с техните потребности, възможности и 

желания за работа. Гласуване на доверие на подрастващите. 

10. Най-добрият начин да подготвим младите хора да бъдат активни, мотивирани, 

критично мислещи граждани на обществото. 
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11. От формален сбор деца, те да се превърнат в осъзната група, която има свой уникален 

живот. 

12. Насърчаване придобиването на умения и нагласи за успех у децата/учениците, за 

самостоятелен живот, за междуличностно и междукултурно общуване, вземане на 

решения, съпричастност, отговорност за собствените действия. 

13. Чрез него учениците се научават да вземат решения и поемат отговорности, да 

отстояват и защитават своите права, да зачитат същите на другите, да развиват 

творческия си потенциал, да проявяват емпатия, толерантност, взаимопомощ и 

сътрудничество – качества, необходими за изграждането и формирането на 

високоотговорни личности с активна гражданска позиция. 

14. Активност, любознателност, желание. Реализиране на гражданското образование за 

научаване чрез правене и преживяване. 

15. Надявам се да допринесе за развитието на учениците. 

16. Разбирателството и екипността на всички нива ще доведе до по-добри резултати и 

усъвършенстване на ученическото самоуправление. 

17. Смислено време извън задължителните часове. 

18. Ученическото самоуправление ще помогне на децата да станат по-самостоятелни и 

уверени. 

19. Ученическото самоуправление е отношение към потребностите на участниците в 

общността, при която действията и постъпките доказват за разбиране и прилагане на 

права и отговорности. 

20. Ученическото самоуправление би могло да послужи за превенция на всички 

отрицателни зависимости в днешно време. 

21. Ученическото самоуправление се базира на колаборацията от придобити умения и 

взаимодействащите им знания, които съгласувани помежду си образуват единна 

хармония за отговорност към собствените действия на ученика, пренасочване на 

уменията в полза на личностните качества на ученика. 

22. Организирана и целенасочена дейност в името на усъвършенстване и пълно разгръщане 

потенциала на училищната общност. 

23. Възможност децата да се почувстват значими. 

24. Придобиването на умения и нагласи за успех у учениците и изграждане на отговорност 

и самокритичност. 

25. Ученическото самоуправление е начин за формиране на гражданско общество - 

поемане на отговорности, формиране на организационни умения, формиране на умения 

за дефиниране на проблем и търсене на решения. Спомага за цялостното формиране на 

гражданско самосъзнание у децата и младите хора. 

Стъпки 

26. Партньорство между деца и възрастни за общи цели. 

27. Активност, инициативност и липса на страх. 

28. Организация и управление от гледна точка на децата. 

29. Възможността учениците да бъдат активна и движеща част от образователният процес 

и система. 
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30. Да поддържа доверие и откритост в общуването между учители, ученици. 

31. Подготовка за справяне с проблемни ситуации, самоконтрол и ясна позиция. 

32. Да умеят сами да се организират, решавайки проблемите си. 

33. Децата да участват активно, с желание, да имат смелост да изказват мнението си. 

34. Активност и доверие. 

35. Надявам се да помогне на учениците да станат отговорни към себе си и другите. 

36. Подготовка за живота. 

37. Да бъде в помощ на училището, класа и класния ръководител. 

38. Популяризиране и организиране на извънкласни дейности. 

39. Делегирай доверие и ще получиш стремеж към съвършенство. 

40. Учениците ще обменят полезен опит, ще защитават каузи, ще носят отговорност, ще 

развият ключови компетентности и социални умения. 

41. Развитие на творческия и иновативен потенциал на децата. 

42. Учениците да се почувстват значими, но и отговорни за действията и решенията си. 

43. Ангажиране на учениците чрез участие в училищния живот. 

44. Ученическото самоуправление - предоставяне на възможността на всяко дете активно 

да участва в ученическия живот. 

45. Взаимопомощ, взаимодействие и добронамереност. 

46. Мислят и действат, водени от мотива за училищната общност, оставяйки личния 

интерес на заден план. 

47. Самоуправление с активна гражданска позиция. 

48. Участие на учениците в училищния живот и възприемане на институцията, като важна 

и значима за живота на всеки. 

49. Участие в органи на управление и самоуправление: участие в Ученическия съвет на 

паралелката, участие в Ученическия съвет на випуска, участие в Ученическия съвет на 

училището, участие в Обществения съвет на училището. 

50. Осъзнато възползване от правата и отговорно изпълнение на задълженията. 

51. Отговорни, дисциплинирани, осъзнати деца, които работят съвместно с всички 

останали за постигането на точни и добри цели. 

52. Идеята е да се даде възможност на учениците сами да организират живота си в училище 

и в някои случаи - дори да бъдат част от неговото управление. 

53. Взаимодействие с учителите, активно участие в училищния живот на всяко едно ниво. 

54. Подпомага работата на класа. 

55. Доверие към децата и отговорност към постъпките им. 

56. Заедно да изграждат навици за добри взаимоотношения. 

57. Насърчаване участието на учениците във формите на ученическото самоуправление да 

участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност. 

58. Разнородна група, която може да бъде ентусиазирана от общи смислени задачи. 

59. Споделена власт. 

 Разбира се, че предоставихме тези отговори на училищните общности, за да видят те с 

какъв потенциал предварително са заредени класните ръководители и какво могат да споделят 
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с колегите си. А „Стъпките“, които те предлагат, са толкова конкретни и точни, че оставаше 

само да бъдат направени.  

 По-подробно с класния ръководител като съучастник в ученическото самоуправление 

може да се запознаете в „Ученическото самоуправление. Пътеводител“ (с. 42-48). 

 

3.3. Директорите и медиаторите 

 
 Директорите са водещите съучастници за ученическото самоуправление (по-подробно 

в „Ученическото самоуправление. Пътеводител“, с. 56-64). Без тяхното решение, 

предприемчивост и умение да мотивират целия педагогически екип и учениците в училището 

е невъзможно въобще да се случи ученическото самоуправление. От управленския талант на 

директора зависи какъв тип ученическо самоуправление ще се появи в училището – 

представителен (само на ниво Ученически съвет на училището) или същностен (на всички 

нива – от отделната паралелка, през класа/випуска, училищната степен и чак тогава 

училищното ниво). А е възможно и въобще да не се появи, поне докато контролните органи в 

системата на училищното образование не започнат да се интересуват доколко се спазва Закона 

за предучилищното и училищното образование в частта му за правата на децата/учениците, 

включително и правото им да имат свои ученически съвети във всяка паралелка. 

 При формирането на тройката училища-участници в проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ разговаряхме с 

няколко типа директори. Едните не могат да си представят, че ученическо самоуправление 

може да има и в началния училищен етап и то от I клас. Други не са уверени, че ще могат да 

мотивират педагогическата колегия в лицето на класните ръководители да създадат 

ученически съвети в своите паралелки. Трети смятат, че наличието на Ученически съвет на 

училището е напълно достатъчно да се „отчете“, че в училището има ученическо 

самоуправление. 

 Но когато един директор приема предложението да включи училището си в пилотен 

проект за реализиране на ученическото самоуправление на всички нива в ръководеното от него 

училище с репликата: „Аз ще направя всичко, което е добро за моите ученици!“, значи 

ученическото самоуправление ще се получи така, както трябва в интерес на децата/учениците.  

 

Директори на училищата-участници в проекта 

 

 Ани Деянова - директор на 148. ОУ  „Проф. д-р Любомир Милетич“  от четири години, 

учител по български език и литература и по английски език. През 2018 година заедно с екипа 

на училището са удостоени с грамота за заслуги към Столична община за постигнати високи 

резултати в областта на училищното образование. 

 Родена на 17.06.1969 година в гр. Перник. Завършила българска филология, английска 

филология, предучилищна и начална училищна педагогика, икономически мениджмънт. 

Защитена трета ПКС. Издала е 3 стихосбирки: „САМОТИ“, „Стихове от другата страна“, „Ана 

и другите гарвани“. 
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 Тя се плени веднага от идеята да се създадат ученически съвети във всяка паралелка и 

направи всичко, за да се постигнат замислените предварително и очаквани резултати. Направи 

училището домакин на заключителното тържество „Церемония на иноваторите“ с много гости 

(вижте раздел 9). 

 

*** 

 

 Валентина Макавеева – директор на 50. ОУ „Васил Левски“ 

 Директор на училището от четири години. Когато постъпва на работа, в него има 240 

ученици. Днес тук се учат 445 деца, а паралелките от 12 вече са 18.  

 Тя прие идеята от първия ни телефонен разговор и намери точния човек в лицето на 

медиатора Маринка Ямболиева, за да покаже училището пълните си възможности в 

структурирането, организирането и реализирането на ученическото самоуправление. 

 

*** 

 

 Нина Чанева - директор на 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ и учител по математика. 

 Родена е на 14.02.1956 година в град Разград. Висшето си образование завършва през 

1986 година в Шуменския университет със специалност „Математика“. През 2002 година 

придобива квалификация „Директор-обучител“ по програма на МОН и Френския културен 

институт, а през 2006 година завършва „Менижмънт в образованието“ по проект на МОН, 

Гьоте институт и Културконтакт - Австрия. Към НИОД през 2008 година специализира 

„Управление на училището, Управление на проекти, Управление на делегирани бюджети“, а 

към МОН през 2010 година – „Стратегии за развитие на учебно заведение“. Член на 

политическа партия ГЕРБ. Общински съветник в Столична община – мандат 2015-2019 

година.  

 Точно в този период Н. Чанева се включи в подкрепата на идеята за разширяване 

територията на ученическото самоуправление до отделната паралелка в приетия през 2015 

година нов Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). Опитът й като 

дългогодишен директор на 23. СУ тогава беше убедителен и много ценен за каузата 

„ученическо самоуправление“. 

 

Медиатори по проекта 

  

 Практиката показа, че ролята на директора за решението да се започне работа по 

проекта за ученическото самоуправление е огромна. Но характера на неговата работа и 

ангажираност не позволява той да осъществява постоянния мониторинг по изпълнението на 

проекта на територията на училището, както и да поддържа постоянната връзка с 

организацията, която управлява проекта стъпка по стъпка. Координацията по реализацията на 

проекта в училищната общност поеха определени от директора лица от педагогическата 

колегия, които нарекохме „медиатори“. Без тяхната ценна помощ във всички посоки и умение 

да взаимодействат изключително деликатно, но и отговорно с всички категории съучастници 
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в ученическото самоуправление, проектът просто щеше да буксува, а целите щяха да останат 

непостигнати. Представяме Ви тези условно наречени „всичколози“, благодарение на които и 

най-смелите ни мечти станаха реалност. В двете основни училища медиаторите са по един, а 

в средното училище са двама – за началния курс и за останалите класове от V до XII. 

 Светлана Георгиева - зам.-директор по учебната дейност в начален етап на 148. ОУ  

„Проф. д-р Любомир Милетич“, начален учител. Медиатор за цялостната дейност по проекта 

и неоценим организатор на финалното тържество „Церемония на иноваторите“. 

 Маринка Ямболиева – начален учител в 50. ОУ „Васил Левски“. Ентусиазиран 

медиатор по проекта, който изчете всичко по темата и го приложи на практика съобразно 

особеностите на училищната общност. 

Иванка Вълкова – зам.-директор по учебната дейност на 23. СУ „Фредерик Жолио-

Кюри“, учител по ИТ и информатика. Медиатор за начален курс. След работа по проекта  реши 

да готви дипломен проект на тема „Стратегия за организация на ученически съвети“ като 

специализация за придобиване на трета ПКС. 

 Габриела Поборникова – учител по общообразователен учебен предмет (философия) в 

гимназиален етап на 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. Основен, много активен, бърз и 

мотивиращ медиатор по проекта и консултант на Ученическия съвет на училището. 

 

3.4. Родителите 

 
 Родителите са много особени представители на седемте категории съучастници на 

ученическото самоуправление.  

 

 
    
   * Композиция – Т. Желязкова-Тея 



39 

 

 Както се вижда от илюстрацията, създадена и публикувана за първи път в 

методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител“ (с. 35), от една 

страна, родителите осъществяват връзката между училищната общност и местната общност, 

на чиято територия се намира училището. От друга страна, тях можем да ги срещнем сред 

учителите, директорите на училища, служителите в местните институции, бизнес 

предприемачите и неправителствените организации. С други думи, те са живата връзка между 

отделните категории съучастници на ученическото самоуправление, възможно най-силно 

мотивирани заради главните съучастници в ученическото самоуправление – техните любими 

деца. Ето какво пожелаха те в началото на проекта. 

 

Препоръки на родителите за ученическото самоуправление 

 

Въпрос 15. Имате ли препоръки към училището по отношение на ученическото 

самоуправление? 

Въпрос 16. Ако сте отговорили положително на предходния въпрос, дайте своя кратък 

отговор! 

Отговорите на въпрос 16 са представени тематизирано, без редакция. 

 Мотивиращи  

1. Използване на модерни и интересни методи на преподаване. 

2. Успех в начинанието! 

3. Пожелавам успех! 

4. Засега нямам препоръки. Радвам се, че училището ни се е включило в проекта! 

5. Благодаря за усилията, които полагате за децата ни! 

Скептични 

6. Ученическото самоуправление трябва да е насочено към ученици от по-горни 

класове, поне от 4 клас нагоре. 

7. Смятам, че за децата от начален етап е ненужно да участват в подобни 

инициативи. Нямат все още познанията и житейския опит, за да е смислено 

подобно начинание. 

8. Трябва ми време, за да преценя ситуацията и да формирам препоръки. 

9. Да не бъде фиктивно. 

10. За да имам препоръки, нека първо да се запознаем с опита на други училища, в 

които ученическото самоуправление има резултат. 

11. Мога да отговоря, когато се запозная по-подробно. 

Конкретни препоръки 

12. Нека в ученическия съвет не влизат само учениците с висок успех. 

13. Да се включват повече деца в различни отговорни дейности. 

14. Да се даде възможност на децата наистина да участват в това самоуправление, а не 

то да бъде поредната фиктивна инициатива. 

15. Да участва в повече проекти за учениците и училището. 

16. Чувайте младото поколение, доверете му се, общувайте човек с човека и забравете 

властта и подчинението… Желая успех! 
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17. Децата трябва да бъдат  „чути“, да се изслушват и да се вземат под внимание и 

техните предложение. Ако ги няма децата, ги няма и учителите. 

18. Активното и ползотворно осъществяване на целите на ученическия съвет, 

насочено към развитие на гражданското самосъзнание и личен принос в живота на 

общността, е възможно изключително с последователното партниране и 

придружаване от страна на значими за учениците възрастни. 

19. Да се вслушвате в децата! 

20. Да има повече дисциплина. 

21. Децата, участващи в съвета, трябва да се чувстват като големи и към тях да има 

такова отношение и поведение. 

22. Да има контрол от наставници върху всички решения, взети от учениците. 

23. Подкрепа и взаимопомощ! 

24. Трябва децата да се учат на уважение към другите и сами да си правят забележки 

за вредни навици и вандализъм. 

25. Да бъде предоставена възможност на всяко дете да се изяви. 

26. Вслушайте се в децата, дайте им шанс да са истински активни самоуправленци, 

подкрепяйте ги, насърчавайте ги, изградете връзка, базирана на доверие и 

уважение. 

 Тук ще направим коментар на част от препоръките, които имат важно значение за 

нашия проект и неговата реализация. 

 Благодарим за мотивиращите препоръки на родителите! Чрез насърчителните им думи 

чувствахме тяхната постоянната подкрепа през цялата учебна година и ни беше по-лесно, 

защото бяхме уверени, че вървим по правилен път. 

 Скептичните мнения на някои родители (т. 6 и т. 7) бяха опровергани от практиката. 

Никой никога не е определял от кой клас трябва да започва ученическото самоуправление. 

Оказа се, че децата от първи и втори клас достатъчно успешно се включиха в ученическото 

самоуправление и дори бяха много активни по време на практическото обучение за 

представители на Ученическите съвети на паралелките. Те по нищо не отстъпваха на 

учениците от трети и четвърти клас, с които заедно се обучаваха как да бъдат успешни 

ученически мотиватори и организатори. 

 Очакванията, изразени в т. 10, „да се запознаем с опита на други училища, в които 

ученическото самоуправление има резултат“ всъщност са нереалистични, защото именно 

нашият проект е пилотен за създаването на структурирано ученическо самоуправление на 

всички нива в училището, едновременно в три различни училища, през една учебна година. И 

ние успяхме да докажем, че ученическото самоуправление има и дава добри резултати (вижте 

раздели 7, 9, 10 и 11).  

 Конкретните препоръки (заедно с мотивиращите и скептичните) предоставихме на 

педагогическите колегии на училищата-участници в проекта и ги приехме като пунктуално 

ръководство за действие. Всяка една от тях е като ценен съвет от мъдри хора, които знаят какво 

искат за своите деца и как да го постигнат с помощта на ученическото самоуправление. 

 Повече за родителите като съучастници на ученическото самоуправление ще научите 

от раздела за тях в „Ученическото самоуправление. Пътеводител“ (с. 64-67). 
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3.5. Местните институции, обществениците, медиите 

 

Общественици 

 

 Ще започнем разказа за тази категория съучастници на ученическото самоуправление 

със знаков за неговата история общественик. 

 Обръщаме специално внимание на „общественика“ д-р Ваня Кастрева, защото тя е 

основен и постоянен съучастник на ученическото самоуправление, независимо от 

професионалната й позиция. 

 Като зам.-министър на образование и науката между 2014 и 2016 година тя участва в 

приемането на ЗПУО и в подготовката на Наредба № 13 за гражданското, здравното, 

екологичното и интеркултурното образование, където бяха положени основите на истинското 

структурирано ученическо самоуправление. 

 В качеството й на началник на РУО – София-град след 2016 година тя е постоянен 

консултант на Института за информални иновации по въпросите на ученическото 

самоуправление. А през последната 2021/2022 учебна година стана водещ партньор по проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“. 

Благодарение на доброто й познаване на качествата на директорите на софийските училища, 

много бързо бяха открити директорите, които приеха предизвикателството да включат 

училищата си в пилотния проект. 

 Ваня Кастрева е родена на 5 януари 1960 година в София. Завършва средното си 

образование в 21. СОУ „Христо Ботев“. Магистър е по история и образователен мениджмънт 

на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Доктор по педагогика на Пловдивския 

университет „Паисий Хилендарски“. 

 Работила е като редактор на документална литература в издателство „Младеж“, както 

и като учител по история в 119. СОУ „Акад. Михаил Арнаудов“. От 1998 до 2006 година е 

директор на 2. СОУ „Академик Емилиян Станев“. Притежава първа професионално-

квалификационна степен. 

 От 13 юни 2006 година е началник на Регионалния инспекторат по образование в 

София. Ръководи и участва в международни проекти по Оперативна програма „Развитие на 

човешките ресурси“, Оперативна програма „Административен капацитет“, Програма 

„Еразъм+“, Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“. 

 На 13 август 2014 година става служебен заместник-министър на образованието и 

науката в правителството на Георги Близнашки. Заместник-министър на образованието и 

науката от 7 ноември 2014 година до 2 февруари 2016 година във второто правителство на 

Бойко Борисов. 

 От 3 февруари 2016 година е началник на Регионално управление на образованието, 

София-град. За цялостна дейност в сферата на българското образование е удостоена с 

почетното отличие на министерство на образованието и науката „Неофит Рилски“ и десетки 

други награди на различни институции. 

 Автор е на Помагало за зрелостници и кандидат-студенти по история на България, 

София, 1996 и на десетки публикации в периодичния печат на исторически материали, статии 
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в областта на методиката в обучението по история и финансирането на средното образование. 

Съставител на сборник спомени, статии, публицистика, документи и писма „И не заглъхва 

ехото в Балкана“, София, 1989, посветен на руско-турската освободителна война 1877–1878 

година. Автор е на монографията „Финансова автономия в българското училище в условията 

на делегираните бюджети“, София, издателство „Парадигма“, 2017 година. 

 

Местни институции 

 

 Главна роля сред съучастниците на ученическото самоуправление от категорията 

„местни институции“ по отношение на училищата-участници в проекта има РУО – София-

град, което е водещ партньор по проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“. 

 Регионално управление на образованието – София-град (РУО – София-град) е 

наследник на държавни институции от 80-те години на XX век. От създаването си през април 

1992 година няколко пъти сменя своите названия, но неизменно изпълнява функциите на 

териториална администрация към министъра на образованието и науката за управление и 

контрол по спазване на държавните образователни изисквания в детските градини, училищата 

и извънучилищни структури, създавайки условия за провеждане на държавната образователна 

политика на територията на област София-град. Позната почти четвърт век 

като инспекторат, през 2015 година институцията е преименувана на управление, название, 

което отговаря по-точно на възложените му задължения от новия Закон за предучилищното и 

училищното образование, влязъл в сила от август 2016 година. 

 През 2017 година е публикуван Правилник за устройството и функциите на 

регионалните управления на образованието (ПУФРУО), според който РУО – София-град 

управлява и контролира системата на предучилищното и училищното образование. На 

територията на област София-град управлението осъществява методическа подкрепа на 

детските градини, училищата, регионалните центрове за подкрепа на процеса на 

приобщаващото образование и центровете за подкрепа на личностно развитие, планира и 

организира квалификацията на педагогическите специалисти. РУО – София-град е 

юридическо лице на бюджетна издръжка към министъра на образованието и 

науката. Ръководи се от началник, назначен от министъра на образованието и науката. От него 

и неговия екип зависи политиката по партньорство, свързана с политиката към ученическото 

самоуправление като колективна форма на детско участие. 

Медии 

 

 Винаги сме разчитали на медиите, за да достигат добрите резултати и практики от 

нашата добротворна дейност до повече хора и институции, от които зависи тяхното 

разпространение и приложение. Представяме медиите, с които работим от години по темата 

за ученическото самоуправление. Те ни съпътстваха и по време на изпълнението на проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“. 
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НИОН „Аз-буки“ 

 

 Националното издателство за образование и наука „Аз-буки“ към Министерството на 

образованието и науката е ангажирано с ученическото самоуправление от 2017 година, когато 

започна работата за създаването по поръчка на МОН на методическото помагало 

„Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“. 

 През 2018 година издателството разпространи отпечатания тираж до всички училища в 

страната и официалните институции, а през 2019 година електронизира изданието, за да го 

направи всеобщо достъпно в сайта на МОН (http://www.mon.bg/bg/27). 

 Партньорството ни продължи и през следващите години. Издателството подари 

годишен абонамент на сп. „Педагогика“ за библиотеките на трите училища-участници в 

проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и 

информално учене“, представи проекта и всяко от училищата поотделно на страниците на в. 

„Аз-буки“ (вижте подраздели 10.2 и 10.3).    

 

*** 

 

БНР 

 

 Българското национално радио е национален обществен доставчик на радио услуги 

според Закона за радиото и телевизията. БНР е сред 3-те обществени медии в България, заедно 

с Българската национална телевизия и Българската телеграфна агенция. 

 Сутрешният блок „Преди всички“ на програма „Хоризонт“ в БНР наистина е преди 

всички. Излъчва се всеки делничен ден от ранна утрин до 10.00 часа и се води от различни 

журналисти.  

 Темата за ученическото самоуправление присъства трайно в ефира на медията. Нашият 

принос към тази тема, отразен от БНР, може да се види тук:  

https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto-samoupravlenie-ima-

golama-predistoria-v-balgaria.  

 

*** 

 

в. „Учителско дело“ 

 

 В. „Учителско дело“ е орган на Синдиката на българските учители. Издава се от 1899 

година. Съдържа материали в помощ на учителите и служителите в системата на средното 

образование. Проследява актуални казуси и въпроси, свързани с развитието на българското 

образование. Ежеседмичникът достига до всяко държавно и общинско училище в страната. 

 Специално благодарим за отзивчивостта и професионализма на журналистката от 

вестника Ивайла Василева, която присъства на „Церемония на иноваторите“. Благодарение на 

нея е съхранена звуковата историята на това събитие, направени са снимки, които сме 

използвали в сборника и е направена специална публикация във вестника за тържеството 

(вижте подраздел 10.2). 

*** 

http://www.mon.bg/bg/27
https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto-samoupravlenie-ima-golama-predistoria-v-balgaria
https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto-samoupravlenie-ima-golama-predistoria-v-balgaria
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 Нашите контакти с медиите ще продължат. Защото предстои разпространението на 

сборника „Ученическото самоуправление - лесно и интересно. Модели“ и популяризирането 

на добрите практики в него. 

 

3.6. Бизнесът 

 

 Бизнесът е много ценен съучастник на ученическото самоуправление (по-подробно 

вижте в „Ученическото самоуправление. Пътеводител“, с. 71-74). Всъщност нашият живот е 

осигурен от продукти и услуги, създадени и предоставяни от бизнеса. Нашето ежедневие е 

пропито от творенията на бизнеса и затова е много важно какви ценности носят те на хората.  

 Напоследък силно се стимулира корпоративната социална отговорност на бизнеса, чрез 

която той се обърна към обществото със същото внимание и грижа като към своите работници 

и служители. Много често чуваме за дарителски кампании, организирани от големи фирми и 

корпорации. Някои фирми започнаха да правят тематични конкурси в своята област и да 

финансират проекти на нестопански организации. 

 А бизнесът е навсякъде – във всяко селище, до всяко училище. Не е ли естествено да го 

потърсим за съдействие за наша идея, за която той няма представа. Има фирми, които искат 

да даряват, но не знаят на кого. И колкото да е трудно днес на бизнеса, в непредвидимите 

пандемични условия на COVID-19, сърцата на предприемачите винаги са отворени за 

смислени идеи. Така открихме бизнес-съучастниците на ученическото самоуправление за 

нашия проект „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и 

информално учене“. 

*** 

 

 Издателство „Фют“ е сред водещите български издателства. Специализирано е в 

издаването на книги за деца и работи във всички жанрове и възрастови сегменти на детското 

книгоиздаване. 

 Повече от 20 години книгите на издателството са обичани от децата, ценени от 

родители, педагози и специалисти. Осъзнаваме отговорността, която носим, защото детската 

книга е фактор в личностното изграждане на бъдещия читател и гражданин. 

 „В нашата работа оставаме верни на няколко основни принципа: 

 При създаването на всяка книга се ръководим от ясна психологическа представа за 

детето – възрастови особености, възприятия, психологически потребности, и се 

стремим книгата да е многофункционална и максимално полезна за цялостното 

развитие на детето. 

 Смятаме, че опитът и познанието могат да вървят ръка за ръка със забавлението и 

затова нашите книги носят познание чрез забавни и игрови елементи. Така помагаме 

да се изгради положително отношение у децата към ученето и четенето.  

 Издаваме книги, които дават на детето не само знания, но и ценности, стимулират 

самостоятелното мислене, въображение и активност. Така допринасяме за 

личностното развитие на децата и израстването им като самостоятелни, мислещи, 

отговорни граждани. 
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 Стремим се книгите ни да са написани на ясен и достъпен език, текстовете да са 

добре преведени и редактирани, илюстрациите и оформлението да отговарят на 

високи художествени критерии, полиграфическото качество  да е високо. Следим 

световните тенденции в детското книгоиздаване и правим достъпно за българските 

деца най-доброто, което се издава по света, както и книги, които не могат да се 

произвеждат в България. 

 Много от днешните родители са наши бивши читатели. Немалко са ни споделяли, че 

пазят поизмачкани книги на „Фют“ от своето детство, за да ги препрочитат още много пъти 

със собствените си деца и да споделят с тях онова топло чувство, което носи любимата детска 

книжка. 

 Тези ваши разкази ни вдъхновяват да работим с много отдаденост и любов и да вярваме, 

че с нашите книги децата наистина израстват! 

 Издателство „Фют“  

 Книги, с които децата израстват!“ 

 (https://www.fiut.bg/about-fiut.html)  

  Благодарение на дългогодишното ни партньорство и изключителната отзивчивост на г-

жа Надя Христова, създател и ръководител на Издателство „Фют“, Ученическите съвети на 

паралелките и Ученическите съвети на училищата, които представиха своите разработки в  

Конкурса за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“, получиха 

за награда невероятни енциклопедични издания съобразно възрастта си. 

*** 

 

 Издателство „Стилует“ ЕООД е правоприемник на издателство „Ваньо Недков“, 

създадено през 1992 година и повече от 20 години се занимава с издаване на българска 

литература в различни области: литературознание, история, авиация и военно дело, 

икономика, реклама и PR. Издаваме също поезия и проза от български автори, както и 

поредица от краеведски книги. 

 Държим на добрата редакторска и коректорска работа, защото нашите автори и 

читатели заслужават интелигентни издания. 

 Оформители на нашите книги са художници като Иван Газдов, Ива Велинова, Радослав 

Илиев (награден за най-добро оформление на Международния панаир в Ниш за книгата 

„Чавдар Мутафов – възкресението на Дилетанта“). 

 Особено се гордеем с факта, че успяхме да извадим от забравата един голям учен, юрист 

международник като проф. Георги П. Генов като издадохме за първи път пълното му 

книжовно наследство от 23-тома – „Политическа и дипломатическа история на България от 

Възраждането до края на Първата световна война“, както и четирите тома Кратка 

дипломатическа история на Европа, Сърбия, Гърция и Румъния. С отпечатването на книгата 

„Котел и Котленско“ (2013) отбелязахме 130-годишнината от рождението на проф. Генов. 

Предпочитаме сериозните автори, дори да не са касови. 

 ИК „Ваньо Недков“ спонсорира и издава през 1994 -1995 година списание „Родна реч“, 

а от 1996 до 2000 година излиза литературното списание за млади таланти „Дарба“, където 

https://www.fiut.bg/about-fiut.html
https://stiluet.com/produkt-kategoriya/istoriya/polititcheska-i-diplomatitcheska-istoriya-na-balgariya/
https://stiluet.com/produkt-kategoriya/istoriya/polititcheska-i-diplomatitcheska-istoriya-na-balgariya/
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ученици, учители и студенти публикуват свои стихове, проза и литературна критика. Във 

всяка книжка е представен по един млад художник с интервю и цветно фолио. 

 През септември 2008 година регистрирахме „Стилует ЕООД“, дружество, което да 

отговори на променените икономически условия в бранша и да се заеме основно с 

полиграфическото производство на издателството. 

 (https://stiluet.com/za-nas/)  

 С издателство „Стилует“ (и ИК „Ваньо Недков”) Институтът за информални иновации 

работи от години. С тях започнахме да публикуваме съвместно Библиотека „Homo creabilis“- 

ние като издатели, а те като издателство и предпечат. Сборникът „Ученическото 

самоуправление - лесно и интересно. Модели“ е том 3 от тази библиотека. Но в рамките на 

проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и 

информално учене“, както всички партньори, така и издателство „Стилует“ ни помага 

безвъзмездно. 

 

*** 

 

 Cyber 360 Academy е първата българска академия за киберсигурност, която съчетава 

технологичната експертиза на световно признати израелски експерти с иновациите в сферата 

на образованието. 

 „Нашата мисия е да бъдем посланици на киберсигурността и информационните 

технологии в България, като предоставяме специализирани обучения, отговарящи на най-

актуалните тенденции в света, които дават на нашите курсисти теоретични и практически 

знания в областта на информационната сигурност.  

 Международната Cyber 360 Academy е основана в България, с подкрепата на нашите 

израелски партньори – специалисти по киберсигурност. Над двадесетгодишния опит в сферата 

на киберсигурността и утвърденото, водещо ноу-хау в международен план, предоставя шанса 

на всеки един да се учи от истинските лидери, всеки ден. 

 Основната ни мисия е бъдещите професионалисти да придобият най-актуалните знания 

и опит в сферата на киберсигурността. Участваме активно в развитието на кибериндустрията, 

работейки усилено, за развитието на  най-важния актив – хората.“  

 (https://cyber360.bg/about-us/) 

 Cyber 360 Academy е партньор на Института за информални иновации и предстои да 

обучи по киберсигурност представители на новоизбраните Ученическите съвети на 

паралелките и Ученическите съвети на училищата през новата 2022/2023 година от трите 

училища-участници в проекта.  

 

 

3.7. Структурите на гражданското общество 

 
 Фондациите и сдруженията като структури на гражданското общество имат голяма 

заслуга за разширяване полето на ученическото самоуправление. 27 нестопански организации 

от цялата страна трайно промениха настоящето и бъдещето на ученическото самоуправление 

https://stiluet.com/za-nas/
https://cyber360.bg/about-us/


47 

 

- то слезе до нивото на отделната паралелка в Закона за предучилищното и училищното 

образование (ЗПУО). Пълният им списък ще намерите във Въведението. Това са 

организациите, които застанаха зад идеята учениците да се самоуправляват не формално (от 

10-15 деца в Ученическия съвет на училището), а реално, да изграждат свои ученически съвети 

за самоуправление на всички нива – от отделната паралелка, през випуска и училищния етап 

до общоучилищното ниво.  

 Тези организации, по-известни с абревиатурата НПО (неправителствени организации), 

участваха и в създаването на Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование, където са разписани „Рамкови изисквания за създаване и 

функциониране на ученически съвети“. Инициираха и участваха в създаването на 

методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? 

Кога? Как? Защо?“ (на с. 74-76 ще намерите по подробна информация за НПО като 

съучастници в ученическото самоуправление). Включиха се и в реализацията на проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“. 

 Тук представяме структурите на гражданското общество, които имаха роля в нашия 

проект. 

 

*** 

 

Фондация „Институт за информални иновации“ – инициира и управлява проекта. 

 Фондация „Институт за информални иновации“ е учредена на 18 август 2010 година, в 

деня на Успение на Св. Йоан Рилски Чудотворец (ок. 876 - 946), покровител на българския 

народ и патрон на българските будители. Фондацията е некорпоративно юридическо лице за 

осъществяване на дейност в обществена полза. Тя сътрудничи с физически и юридически 

лица, неправителствени и правителствени организации, структури и институти, стопански 

организации от страната и чужбина, които имат отношение към реализирането на нейните 

целите. 

 Институтът за информални иновации (ИИИ)  развива своята дейност за постигане на 

три общественополезни цели: 

1. Повишаване на общия иновационен потенциал на обществото през XXI век - 

„Златният век на ума“. 

2. Усъвършенстване на личността чрез стимулиране на нейната жизненост, развитие 

на  уменията и повишаване на компетенциите й за реализация в социалната и 

професионалната сфери на информалната епоха. 

3. Съкращаване на пътя от креативното (информално) мислене през иновативната 

идея до практическата реализация на иновативни продукти и услуги. 

 За постигането на тези цели са предвидени широк набор от научноизследователски и 

приложни дейности:  

 Повишаване на интереса към образованието и обучението през целия живот чрез 

трите форми на образование – формално, неформално и информално образование. 
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 Адекватно използване на богатството на знанията като ресурс за разработване 

на  иновативни практики за стимулиране на икономика, основаваща се на знания и 

иновации. 

 Разработване на информалните методи като част от инструментариума на т. 

нар.  общностно базирано образование или общностно обучение, което е 

ангажирано със социалното развитие чрез обучение за съвместни действия на 

индивидите в общността. 

 Популяризиране на научните знания като основа на „триъгълника на знанието“ – 

образование, иновации, научни изследвания. 

 Развиване и утвърждаване на духовните ценности чрез стимулиране на 

иновативното мислене, характерно за информалното образование, като подходящо 

средство за превръщането на личността в Homo creabilis чрез придобиване на 

нови компетенции. 

 Използване на информалното образование като неорганизирано, 

неструктурирано и  несистематизирано натрупване на знания, умения и 

навици в процеса на живеене за мотивиране и повишаване на интереса и 

потребността от повишаване на образованието. 

 Осъществяване на образователни дейности за стимулиране на креативността, 

иновативното мислене и творческия потенциал на личността за кариерното й 

развитие, през свободното време и при упражняването на хоби. 

 Подпомагане на валидирането (сертифицирането) на знанията, уменията и 

компетенциите, постигнати и развити чрез неформалното образование и 

информалното учене като  натрупан образователен опит и уникално постижение на 

отделната личност в процеса на живеене. 

 Разпространяване на добри практики за насърчаване на талантите и креативността 

на хората от всички възрасти, за разпространението на нови знания и иновативни 

решения. 

 Подготвяне на обучители, треньори, аниматори и фасилитатори за свободното 

време, хобито и развлеченията като информален контекст за раждане на иновативни 

решения. 

 Осъществяване на контакти с физически лица, фирми и организации за 

предоставяне на възможности за реализиране на иновативни решения за нови 

материални ресурси, продукти и услуги, както и защита на авторските права на 

създателите им. 

 Нашето разбиране за информални иновации е свързано с неформализирано, 

неорганизирано и нефинансирано достигане до иновативни решения в процеса на 

живеене. В този смисъл иноватор може да бъде всеки един от нас. Важното е да бъде открит 

и подкрепен. Ако и Вие споделяте представените перспективни визии и ценностите, на които 

те се основават, можете да се присъедините към нас. За да разберете как, отидете на 

„Дейности“! Очакваме Ви и на е-mail: found.iii.teya@gmail.com, за да осъществим заедно 

новото българско чудо!                                                                                    (http://iii-bg.org/blog/) 

mailto:found.iii.teya@gmail.com
http://iii-bg.org/blog/
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 Фондация „Институт за информални иновации“ е пряк участник във всички етапи от 

предисторията и историята за нормативното установяване и теоретичното развиване на 

ученическото самоуправление, описани във Въведението. Част от тях дори са предизвикани 

от нея: както създаването на методическото помагало „Ученическото самоуправление. 

Пътеводител“ като първа теоретична част, така и настоящият сборник „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно. Модели“ като нейно практическо приложение. 

С екипа за управлението на проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“ ще се запознаете в края на сборника. 

 

*** 

 

  В списъка с примерни теми и дейности в методическото помагало „Ученическото 

самоуправление. Пътеводител“ (с. 121-123) включихме четири от успешните модели за работа 

с деца и ученици на Движение за деца „Рицари на познанието“ (ДДРП) – сдружение с 

идеална цел в обществена полза на възрастни, които работят за приобщаване на децата от 5 до 

18 години към познанието, съвременната наука и култура, откривателството и детското 

творчество. Тук предлагаме още един модел на ДДРП, създаден от съставителя на настоящия 

сборник, който беше учредител, постоянен председател на ДДРП и реализатор на моделите. 

Фондация „Институт за информални иновации“ е пазител на интелектуалната собственост на 

ДДРП и продължител на дейностите за деца и ученици, но вече в единство с хората от всички 

възрасти. 

 

Детски информационен център 

 

Какво е ДИЦ? 

 

 ДИЦ  е територия за защита на  правата на децата и  подкрепа  за развитие на 

уникалните качества, интересите и способностите на всяко дете.  

ДИЦ е място, където детето  има  възможност да играе и да се развлича. 

ДИЦ е  възможност за участие в Детската школа „Вълшебното познание“ за нови идеи, 

открития и творчество. 

ДИЦ обслужва деца от 5 до 18 години, родители и учители. 

 

Какво предлага ДИЦ за децата, родителите и учителите? 

 

Възможност за работа с професионално комплектуван и обработен документален фонд, 

нормативни и справочни издания на традиционни носители и автоматизирани бази от данни, 

както и постоянни контакти с аналогични институции.  

 Помощ за учебния процес в училище, самоподготовката на учениците и учителите, 

както и възможности на родителите да насочват и контролират заниманията на децата си, като 

смислово ангажират свободното им време. 
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За децата 

 Консултации  за деца. 

Творчески занимания в Детската школа „Вълшебното познание“ в тематични ателиета  

по желание на децата и родителите. 

Забавни ваканционни програми. 

Възможност за социална изява като доброволни сътрудници и консултанти. 

 

За родителите 

Набавяне на актуална информация във връзка с потребностите на децата им, 

възможностите за образование и  културни дейности, за отдих и извънкласни занимания. 

Консултации с педагог, психолог, психотерапевт, сексолог, юрист, журналист и др. 

Съдействие на родители на деца със специални потребности за насочване към 

организации, подпомагащи тяхното развитие. 

 

За учителите 

Консултации за учители. 

Тренинги за повишаване компетентностите на учителите. 

Подкрепа на лични проекти на учители за свободното време на децата. 

  

ДИЦ беше открит през 1999 година в офиса на ДДРП на бул. „Цариградско шосе“ 113, 

София прес, стая 814 (в сътрудничество с  Агенция „София прес“). През 2003 година ДИЦ се 

премести в Националния дворец на децата (НДД) на бул. „Александър Стамболийски“ 191 със 

съдействието на Министерство на образованието и науката. След прекратяване на договорните 

отношения за ползване на помещението през 2007 година, ДДРП подари ноу-хауто на ДИЦ на 

НДД.  

 Моделът успешно може да бъде използван в свободно помещение на територията на 

училището или на подходящо място в общината с активното участие на децата/учениците чрез 

ученическото самоуправление. 

*** 

 

 Синдикат на българските учители – консултант по проекта. 

Дългогодишният председател на СБУ д.ик.н. Янка Такева води много умела политика 

за съчетаване на интересите на възрастните, които са членове на организацията, и политиката 

към децата/учениците. Славата й на „мъдрата желязна жена“ в синдикализма и в 

образованието я прави незаменим фактор при отстояването на всяка кауза, породила се на 

терена на образованието.  

На всички етапи от реализацията на проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“ г-жа Такева оказваше подкрепа с ценни 

съвети и най-вече – с поети дългосрочни ангажименти.  

На „Церемония на иноваторите“ СБУ награди със специални грамоти екипите на 

училищата за успешното им участие в проекта.   
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*** 

 

 Фондация „Хестия“ – партньор по проекта. 

 Основахме фондация „Хестия“ в края на 2014 година като неправителствена 

организация, учредена в обществена полза. Оттогава досега нашата основна цел е 

подобряването на диагностичните практики в изследванията на детското психично, социално 

и емоционално развитие. Нашият екип обединява експерти в областта на психологията, 

психометрията, кариерното консултиране, комуникациите и икономиката. Повече за нашия 

екип можете да откриете тук. 

 Какво правим? 

 Създаваме, адаптираме и стандартизираме разнообразни инструменти за оценка на деца 

и възрастни. 

 Специализирани обучения за работа с инструменти за диагностика и оценяване на деца 

и възрастни. 

 Авторски специализирани програми за работа с деца, включително и такива с 

академичен талант. 

 (https://hestiabg.com/bg/hestia/about-us/)  

Фондацията направи професионалния анализ на резултатите от анкетирането на 

директорите и медиаторите, учениците, класните ръководители и родителите в края на проекта 

(вижте подраздел 11.2). Анализът позволи да видим отражението на проекта  върху главните 

съучастници на ученическото самоуправление. 

 

*** 

 

 Сдружение „Съучастие“ – 25 години съучастници в доброто! - партньор по проекта. 

 Защо „Съучастие“? 

 Способността ни за действие зависи от нашето разбиране, което не се придобива с 

наблюдение, а само с пълното участие на „наблюдателя“, до степен  на съучастие, когато 

„наблюдател“ и „наблюдавано“ стават неразделни. Затова с името на нашата организация ние 

изразяваме начина, по който сме готови да придобиваме истинно познание и да постигаме 

ефективно социално действие. 

 Мисия и цели: 

 Сдружение „Съучастие“ (1997) е неправителствена организация в обществена полза, 

създадена с цел да съдейства за утвърждаване на европейски стандарти в сферата на 

социалната работа с младите хора, образованието и превенцията на рисковото поведение. Ние 

вярваме в способността на хората да се асоциират свободно и в съучастие, стъпка по стъпка, 

да променят „вертикално“ изграденото ни общество в „хоризонтално“. 

 Сдружение „Съучастие“ фокусира своите усилия върху най-уязвимите части на 

обществото: 

 децата и младите хора от ромските махали; 

 изоставените деца в институции; 

 семействата, при които съществува риск от изоставяне на деца; 

https://hestiabg.com/bg/team/
https://hestiabg.com/bg/hestia/about-us/
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 децата и младите хора, които се нуждаят от подкрепа, за да развият най-добре 

своите личностни ресурси. 

 Именно постигането на ефективно социално взаимодействие чрез участие на различни 

категории хора в ученическото самоуправление – всяка категория според своята позиция, 

компетентност и възможности – ни накара да ги наречем „съучастници“ в самоуправлението. 

В методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител“  идеята беше 

разработена като концепция за ученическото самоуправление, а включването й в учебника по 

Гражданско образование за 11. клас на издателство „Просвета“ я направи учебникарски факт. 

 Създател и председател на Сдружение „Съучастие“ е гл. ас. д-р Илиан Ризов, 

преподавател в Департамента за информация, квалификация и продължаващо образование на 

Шуменския университет, филиал Варна, опитен обучител по множество авторски програми и 

помагала за развитие на умения на деца, родители и учители. Автор е на монографии, студии, 

методически ръководства и учебни помагала: „Модели за обучение по превенция на 

наркоманиите“, „Модели за обучение по правата на детето“, „Образователна програма за 

развитие на междукултурен опит“ (Програма „РаМО“), „Мониторинг на етноцентризма в 

началното образование“, „Интерактивни модели за развитие на личностни и социални умения 

в начална училищна възраст“, „Мониторинг и оценка на учебниците по български език и 

литература за първи клас“, „Пренареждане съобразно целостта. Онтодидактически аспекти на 

интегративността в обучението“, „Играещото училище - завръщане към бъдещето“, 

„Настръхнала пиеса за чин, показалка и тийнейджър“, „Да играем заедно. 100 игри за развитие 

на личностни и социални умения“. (http://www.sauchastie.org/) 

 Д-р Ризов беше един от обучителите (в партньорство с д-р Таня Желязкова-Тея) в 

практическото обучение на ученици, които са членове на Ученическите съвети на паралелките 

и Ученическите съвети на трите училища.     

                                        

*** 

 

 Не трябва да забравяме, че Училищните настоятелства също са НПО-та, създадени 

по предписание на Закона за предучилищното и училищното образование и регистрирани като 

юридически лица по Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Това им дава 

възможност да участват в конкурсите за финансиране на проекти наравно с другите структури 

на гражданското общество, увеличавайки конкуренцията между тях поради големия си брой. 

Чрез спечелени проекти те осигуряват средства за дейности в училищата, които не се 

обезпечават от техните бюджети. 

 Представители на Училищните настоятелства участваха в обучението за родителите 

като съучастници в ученическото самоуправление. 

 

*** 

 

 Богатството от съучастници на ученическото самоуправление създаде богатството на 

нашия проект. А всички съучастници са включиха в проекта с готовност, отговорност и 

благотворителност. 

http://www.sauchastie.org/
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4. Обучения на водещите съучастниците в 

ученическото самоуправление 

 
 Обученията по проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански 

компетентности и информално учене“ на представителите от главните категории съучастници 

на ученическото самоуправление – учениците, класните ръководители и родителите – бяха 

подсказани от естествената потребност да се научат още нови неща за ученическото 

самоуправление, да се помогне за възникнали проблеми, да се обменят опит и добри практики 

и да се стимулират съучастниците за още по-голяма активност.  

 Поради нестабилната епидемична обстановка от COVID-19, всички обучения по 

проекта се проведоха онлайн през платформата Google Meet. 

 

4.1. Обучение на членове на Ученическите съвети на паралелките и 

Ученическите съвети на училищата 

 

 Поканихме на обучението по един представител на Ученическите съвети на 

паралелките (УСП – общо 75 ученика от трите училища) и по един представител на 

Ученическите съвети на училищата (УСУ – общо 3 ученика). Разчитахме да дойдат на 

обучението най-любопитните, най-активните и най-социалните, за да научат каквото могат и 

да го предадат на своите съученици в УСП и УСУ чрез подхода „Обучение на връстници от 

връстници“ (вижте „Ученическото самоуправление. Пътеводител“, с. 163-164). Със 

съдействието на класните ръководители и медиаторите получихме имейлите на кандидатите 

за обучението. 

Поканата до учениците съдържаше най-важната информация. 

  

 Привет, приятели! 

 Позволете ни да Ви наречем Любопитковци, защото сме уверени, че с любопитството 

започва всяко познание и се научава как се правят невероятни неща. 

 По-точно, Любопитковци са всички млади хора до 18 години, които обичат да питат за 

всичко, да откриват света около себе си (откриватели), да измислят нови неща (иноватори), 

да изумяват всички с непознатото (изобретатели) или да променят старото в ново 

(рационализатори). 

 Предстои ни среща с Вас и понеже участниците в нея са от три различни училища, а 

водещите се намират извън София, тя ще се случи онлайн през платформата Google Meet. 

Вие вече сте опитни с онлайн общуването и сме убедени, че и този път ще се справите отлично. 

 Каним Ви в нашата Виртуална работилница за идеи (ВРИ - http://iii-

bg.org/blog/?page_id=711) „Как да се самоуправляваме?“, за да поработим заедно в:  

 Ателие „Въпросителник“ (Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?) с водещ Тея. 

 Ателие „Права - правила – участие“ с водещ Илиян Ризов. 

 Всяко ателие има своя виртуална стая с линк за влизане по следния график: 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=711
http://iii-bg.org/blog/?page_id=711
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15 минути за влизане в ателиетата. 

1 част:  учениците от I до IV клас работят с Тея, а учениците от V до XII клас с Илиан. 

Пауза за почивка и размяна на групите в ателиетата. 

15 минути за влизане в другото ателие. 

2 част: учениците от I до IV клас работят с Илиан, а учениците от V до XII клас с Тея. 

 

 Понеже времето ни за работа в ателиетата е твърде кратко, нека да Ви се представим. 

 гл. ас. д-р Илиан Ризов, преподавател в Департамента за информация, квалификация и 

продължаващо образование на Шуменския университет, филиал Варна, е опитен обучител по 

множество авторски програми и помагала за развитие на умения на деца, родители и учители, 

създател и ръководител на Сдружение „Съучастие“. 

 Таня Желязкова-Тея е доктор по теория на познанието и преподавател-изследовател по 

обща педагогика, история на педагогиката и образованието, съавтор на помагалото 

„Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (можете 

да се запознаете предварително в сайта на МОН (http://www.mon.bg/bg/27), одобрен от МОН 

обучител по програмата за ученическото самоуправление, създател на Института за 

информални иновации и ръководител на проекта, в който участвате - „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“.  

 Проектът цели изграждане на положителни модели на ученическо самоуправление в: 

148 ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“, община Слатина; 50 ОУ „Васил Левски“, община Витоша и 

23 СУ „Фредерик Жолио–Кюри“, община Слатина.  

 Препоръчваме да се снабдите за срещата ни с бележник или тетрадка, посветена на 

съхраняването на Вашите идеи за ученическото самоуправление и воденето на записки като 

активни участници в него. 

 Очакваме с нетърпение нашата среща! 

 

*** 

 Естествено беше в писмото да има и информация за родителите, защото част от 

имейлите бяха родителски. 

  

 Уважаеми родители! 

 Разчитаме на Вас като мъдри съучастници в ученическото самоуправление (вижте с. 

64-67 от „Ученическото самоуправление. Пътеводител“) да съпровождате учениците от I и II 

клас за участието им в практическото обучение.  

 Само при необходимост можете да подпомагате учениците от III и IV клас. 

 Препоръчваме да не притеснявате учениците от V до XII клас, за да почувстват те 

своята самостоятелност и отговорност като активни участници в ученическото 

самоуправление. 

 В началото на учебната година Вие трябва да сте информирани от училището на 

Вашето дете чрез платформата „Школо“ за проекта, свързан с ученическото самоуправление, 

както и да сте попълнили Анкетата за родители. 

http://www.mon.bg/bg/27
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 Ако случайно сте пропуснали тези възможности, изпращаме за Вас специално 

„Уведомително писмо до родителите“ (вижте раздел 5). 

 

*** 

Виртуална работилница за идеи „Как да се самоуправляваме?“ 

Ателие „Въпросителник“ (Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?) 

Водещ д-р Таня Желязкова-Тея 

 

Темите в ателието са структурирани около въпросите, на които се търси отговор в 

методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? 

Кога? Как? Защо?“ 

 Програмата е известна предварително, графикът също. 

 Бележник или тетрадка за УС и записки като активни участници в него – може да 

ги наречете Записник, Дневник, Ходовик, Идейник. 

Предварителни материали:  

 ВРИ - http://iii-bg.org/blog/?page_id=711 – ще използваме серендипност (способност 

за прозрения) и СКУЧНО (супер креативно учене чрез нови открития). 

 „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? 

Защо?“ (можете да се запознаете предварително в сайта на МОН 

(http://www.mon.bg/bg/27) 

Допълнителни източници: 

 „Рамковите изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“ са 

разработени в Наредба № 13/ 21.09.2016 за гражданското, здравното, екологичното 

и интеркултурното образование – Приложение 16, с. 189-191 в Пътеводителя. 

 Резултати от входната Анкета за ученици. 

Терминологично уточнение: детско участие > ученическо самоуправление. За 

съществената разлика между тях вижте с. 17 на методическото помагало 

„Ученическото самоуправление. Пътеводител.“ 

Защо Ателие „Въпросителник“ (Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?). Заедно с 

учениците търсим отговорите на въпросите, чрез които можем да опишем всяко нещо. 

 

Кой? 

 

 Съучастниците на ученическото самоуправление (учениците; учителите; 

директорът; родителите; местните институции, обществениците, медиите; 

бизнесът; НПО) – с. 35-74 в „Ученическото самоуправление. Пътеводител.“ 

 Органограма на училището – с. 202 в „Ученическото самоуправление. 

Пътеводител.“ 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=711
http://www.mon.bg/bg/27
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 Ефективният УС – Приложение 18, с. 193-196 в „Ученическото самоуправление. 

Пътеводител.“ 

 Отговори от входната анкета за учениците в началото на проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“. Използвани 

са резултатите само от тези въпроси, които кореспондират с обсъждания основен въпрос. 

Отговорите се коментират с обучаващите се ученици. Всички резултати от анкетите ще 

намерите в раздел 11. 

7. Участието в Ученическия съвет на паралелката е свързано с лидерството. Кои 

 са трите правила на лидерството, които ти допадат най-много? 

 Лидерът концентрира вниманието си върху решението на проблемите и умее да 

отделя главното.          48,9 % 

 Лидерът е готов да приема решения.        48 % 

 Лидерът се намира напред и е пример за останалите.     40,8 % 

18. Посочи три от критериите за избор на членове на Ученическия съвет на 

 паралелката, които ти допадат най-много! 

 Умения за работа в екип.       69,3 % 

 Поемане на отговорност.       62,6 % 

 Комуникативни умения.       54 % 

 Креативност.         52 % 

  

 Какво?  

 

17. Посочи трите най-важни очаквания на децата/учениците, които те биха 

 могли да постигнат чрез ученическото самоуправление? 

 Да усвоят техники за мотивация, комуникация и работа в екип   62,5 % 

 Да добият повече опитност и практика в самоуправлението.  54,6 % 

 Да реализират най-оригиналните си и работещи идеи.   48,4 % 

10. Трябва ли твоята паралелка да има специални символи, които да я 

 отличават от останалите паралелки?  

 Емблема          37,1 % 

 Девиз          32,1 % 

 Значка          28,6 % 

 Тайна парола         27,4 % 

13. Смяташ ли, че ти и твоите връстници имате нужда от „свой“ електронен 

училищен  вестник на тема „Ученическото самоуправление в действие“ изцяло 

с име, символи и  съдържание по идеи на учениците? 

 Да            40,3 %  

14. Как, според теб, трябва да се разпространява вестника? 

 Безплатно          70 %   

 С минимална цена         20,7 %  

 Абонамент            9,4 %  
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 Тук беше коментирана възможността чрез възмездно разпространение на вестника и 

чрез реализиране на продукти от други свои дейности УСП и УСУ да могат да акумулират 

финансови средства за подпомагане на своите инициативи. 

 Празничен календар – Приложение 21, с. 199-201. в „Ученическото самоуправление. 

Пътеводител.“ 

 

Къде?  

 

Кога?  

 

Как?  

 

 Как да привлечем всички ученици от паралелката? 

 Как да взаимодействаме с възрастните? 

 Любопитко  http://iii-bg.org/blog/?page_id=304  

 Рицари на познанието http://iii-bg.org/blog/?page_id=761 

19. Тук са представени 10 критерия за ефективни ученически съвети. Посочи 

пет от тях, които считаш за най-важни. 

 Критерий 5: УС търсят решение на различни въпроси   67,5 % 

 Критерий 9: УС получават подкрепа от класния ръководител, от учителите и 

директора          59 % 

 Критерий 1: Ученическите съвети провеждат редовни срещи.  60,6 % 

 Критерий 4: УС се отчитат пред учениците и получават съвети от тях  48,8 % 

 Критерий 6: УС се обучават и развиват, за да бъдат ефективни.   46 % 

20. Ти можеш да научиш как се правят нещата в ученическото самоуправление 

и да почерпиш добри практики в „Наръчник за ученици“ на Организиращото 

Бюро на Европейските Съвети на Ученици (OBESSU). Кои пет съвета за 

задържане интереса на децата/ учениците в паралелката към ученическото 

самоуправление ти допадат най-много? 

 Винаги питай за мнението на другите      66,7 % 

 Обсъждайте и се опитайте да се справяте с най-често срещаните проблеми в 

паралелката         59,2 % 

 Не забравяй да се забавляваш!       55,3 % 

 Учи се от чуждите грешки и позволи другите да се учат от твоите. 54,9 % 

 Да правиш грешки е човешко.       46,6 % 

 

Защо? 

 

Конкурс за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“. 

Би ли се включил/а в конкурс за детски идеи с награди за най-иновативен 

Ученически съвет на паралелка в училището? 

 Никога          12,3 %  

http://iii-bg.org/blog/?page_id=304
http://iii-bg.org/blog/?page_id=761
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 Да           31 %  

 Ако имам време          23,2 %  

 Ще помисля          33,5 % 

 Общо положителни отговори       87,7 % 

  

 

Ателие „Права - правила - участие“ 

Водещ гл. ас. д-р Илиян Ризов 

Изграждане на саморазвиваща се ученическа общност 

 Мотивиране на участниците за изграждането на саморазвиваща се ученическа 

общност и ученическо самоуправление. 

 Развитие на умения за отстояване на основни права на детето, свързани с тяхното 

овластяване (съгласно Конвенцията за правата на детето) – право да формира свои 

собствени възгледи (чл. 12); право на свобода на изразяване на мнение (чл. 13); 

право на свобода на сдружаване и на мирни събрания (чл. 15). 

 Умения за изграждане на саморазвиваща се ученическа общност; развитие на 

умения за ненасилствена комуникация, разрешаване на конфликти, водене на 

преговори, работа в екип и др.  

 Развитие на умения за застъпничество и утвърждаване на ученическото 

самоуправление като право на личността и среда за практикуване на гражданско 

поведение. 

  

 Всеки от водещите през последния половин час в групата, с която се завършва 

обучението, трябва да подготви участниците за ролята им на обучители на съучениците си. 

 

Входната Анкета за ученици показа, че взаимоотношенията на децата с 

 останалите хора се подреждат така: 

 Взаимоотношения деца-деца       45,5 % 

 Взаимоотношения деца-учители       39,6 % 

 Взаимоотношения деца-общество       29,2 % 

 Взаимоотношения деца-родители       27,8 % 

Как връстници помагат на връстници?  

 Споделяне. 

 Как подкрепяме? 

 Към кого се обръщаме? 

Препоръка: Учениците да използват подхода „Обучение на връстници от връстници“ 

от методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител“ (с.163-164), за 

да предадат наученото по време на практическото обучение на своите съученици от УСП 

и УСУ. 
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4.2. Обучение на класните ръководители 

 

 Класните ръководители получиха писмена покана и Насоки за предстоящото обучение. 

 

Насоки за онлайн обучение на класните ръководители  

 

Поради липса на други организационни, времеви и финансови възможности, онлайн 

обучението на класните ръководители (КР) по програма „Изграждане на позитивна училищна 

среда чрез ученическото самоуправление“ с обучител д-р Таня Желязкова-Тея, ръководител 

на проекта, ще се проведе под формата на минитренинг с елементи на консултация в 

рамките на 1 астрономически час. 

По предварително изготвен график по предложение на училищата, поотделно и 

съобразно възрастовите особености на учениците,  тренингите ще се проведат с две групи от 

всяко училище: 1-ва група за класните ръководители на паралелките от I - IV ; 2-ра група за 

класните ръководители на паралелките от V клас нагоре. 

 Програмата на тренингите ще включва: 1. Препоръки. 2. Проблеми. 3. Перспективи. 

 Прекалено съкратеното време за тренингите предполага предварителна 

самоподготовка на участниците, която е желателно да включва: 

1. Закон за предучилищното и училищното образование: чл. 92 ал. 2 за часа на 

класния ръководител; чл.  171 ал. 1 и 2 за правата на децата и учениците; чл. 263 - 

правомощия на Педагогическия съвет.  

2. „Рамковите изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“  

от Наредба № 13 / 21.09.2016 за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование („Ученическото самоуправление. Пътеводител“ – 

Приложение 16, с. 189-191). 

3. „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? 

Защо?“  (в сайта на МОН - http://www.mon.bg/bg/27): с. 42-48 за КР; с. 93-99 за 

ученическото самоуправление в паралелката; с. 192-193 – Приложение 17. 

Диагностика на потребностите на паралелката; с. 202 – Приложение 22. Място на 

ученическото самоуправление в органограмата на училището. 

4. Преглед на изпратените досега материали по проекта:  

1. Препоръки на родителите и представи на КР за ученическото самоуправление – 

извадки от входните анкети.  

2. Насоки за създаване на структури на ученическото самоуправление в 

училището. 

3. Примерен протокол от Общо събрание на учениците от паралелката. 

4. Училищен вестник. 

5. Помагало „Как се прави училищен вестник?“   

6. Предложения за дейности по проекта. Актуализация за втория срок на 2022 

година.  

7. Извадки от анкетите за ученици. 

8. Конкурс за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и 

http://www.mon.bg/bg/27
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интересно“. 

9. Резултатите от практическата подготовка на учениците от УСП и УСУ. 

5. Разговор с Ученическия съвет на паралелката за очакванията, потребностите и 

желанията им в перспективен план. 

6. Въпроси и казуси от практиката за колективно обсъждане. 

Предварителната самоподготовка ще помогне за диагностициране на проблемите и 

формулиране на въпросите за обсъждане. 

По време на тренинга няма да се коментират по същество посочените документи и 

материали за предварителна подготовка, а само възникнали по тях въпроси. 

Приветства се изпращането на въпроси и казуси от практиката преди провеждането на 

тренинга на ел. поща. 

Пожелаваме Ви постепенна стъпкова самоподготовка в посочената последователност и 

Ви очакваме на тренинга „Класният ръководител като съучастник на ученическото 

самоуправление в паралелката“! 

Подходящи  материали: 

Записник „Съучастник на ученическото самоуправление“  - формат по собствен избор 

на класния ръководител. 

Елементи от тренинга 

 

 Защо за правим всичко това?  

 Пример от практиката: „Синдикат Образование“ иска в българските училища да се 

въведе оценка за дисциплина или поведение (02.02.2022). 

 Увеличаване на броя на социално активните деца и млади хора в училището, чрез 

които могат да се постигат по-високи образователни и възпитателни цели.  

 Развитие на доброволчеството в полза на паралелката, училището и обществото. 

 Още много други ползи, посочени в Уведомително писмо до родителите в раздел 5. 

Обсъждат се ползите за всички съучастници в ученическото самоуправление. 

 С кого взаимодействаме? 

 Възрастови профили (частични), които имат пряко отношение към възможностите на 

децата да се самоуправляват. 

Начална училищна възраст - от 6-7 до 10-11 годишна възраст. 

 Водеща дейност е учебната.  

 Доминира авторитетът на педагога в сравнение с авторитета на друг възрастен – 

потвърдено от самите ученици във входната анкета. 

Произволност. 

 Контактуват с малък кръг възрастни и имат ограничен брой модели на поведение. 

 Задача на възрастния: Да ги вкара в „рамката“. 

Юношеска възраст (подрастващи) - от 10-11 до 14-15 годишна възраст.  

 Периодът на половото съзряване.  

 Водеща дейност е общуването предимно с връстниците. 

 Интересът към училището значително спада.  

 Авторитетът на детето-лидер в неформалната група доминира над авторитета на 
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възрастния (педагога или родителя). 

 Стремеж към възрастност. 

 Умение за подчиняване на нормите на колектива. 

 Голям кръг възрастни и разширен брой модели на поведение. 

 Ранна младежка възраст (горна училищна възраст) - от 14-15 до 18 годишна 

възраст.  

 Водеща е учебно-професионалната дейност. 

 Интелектуалното развитие и социализацията. 

 Личностна потребностно-мотивационна сфера. 

 Задача на възрастния: Да ги изкара от „рамката“. 

 Ученическото самоуправление трябва да започне от началната училищна възраст, за 

да могат децата да израстват заедно с порастването на личния им организационен опит като 

самоуправленци. Затова приносът и отговорността на началния учител, първият възрастен 

извън семейството, на когото децата се доверяват, са много важни. 

 Началният учител е „всичколог“, който задава вкуса на децата към ученическото 

самоуправление – много отговорна мисия, която включва: 

 Грамотност; 

 Успеваемост; 

 Организираност; 

 Социалност; 

 Любознателност; 

 Инициативност; 

 Иновативност; 

 Изобретателност; 

 Интелигентност. 

Въпроси и казуси от практиката за колективно обсъждане. 

 Разделяне на паралелката на групи от 4-6 ученика – как да се привлекат учениците, 

които не са членове на УСП - различни формати – идеи на с. 44-45 от „Ученическото 

самоуправление. Пътеводител“. 

 Силен акцент върху символите и ритуалите (вижте „Ученическото самоуправление. 

Пътеводител“, с. 98). 

 Конкурс за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ 

като инструмент за мотивирането. 

 Умения за живот – Приложение 8 в „Ученическото самоуправление. Пътеводител“, 

с. 167-169. 

 Ученическото самоуправление трябва да се случва стъпка по стъпка. 

 Клуб ИИИ - Идейни, Изобретателни, Иновативни:  

(http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629). 

 За размисъл - „100 пътеки към децата“ (http://iii-bg.org/blog/?page_id=761).  

 Обучителят предостави на участниците достъп до електронни ресурси по темата. 

 Бяха обсъдени актуални проблеми на ученическото самоуправление в паралелките. 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629
http://iii-bg.org/blog/?page_id=761
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 Класните ръководители предложиха за обсъждане участието в конкурса за иновативни 

идеи (вижте раздел 8). 

 Обратната връзка от обучението беше получена чрез анкета „За Учителя с главно У“. 

 

 

4.3. Обучение на родители – членове на родителските комитети  

и Училищните настоятелства 

 

Покана за родителите като съучастници на ученическото самоуправление 

  

 Уважаеми Родители, 

Каним Ви на Работна онлайн среща с ръководителя на проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетенции и информално учене“ д-р Таня 

Желязкова-Тея, която ще се  проведе в рамките на 1 астрономически час през платформата 

Google Meet. 

Бихме искали, но практически е невъзможно да се срещнем с родителите на повече от 

1700 ученици, които се обучават в трите училища, участващи в проекта за изграждане на 

положителни модели на ученическо самоуправление. Затова каним на срещата представители 

на родителските общности в училищата: Родителските комитети на паралелките, Училищното 

настоятелство и Обществения съвет. Очакваме да изпратите на срещата най-мотивираните за 

съучастници на ученическото самоуправление свои представители, които да предадат 

споделеното на останалите родители. 

Изберете по 1 представител на Родителски комитет от клас/випуск, Училищното 

настоятелство и Обществения съвет, както следва: 

23. СУ  общо 14 родители; 

50. ОУ общо   9 родители;  

148. ОУ общо   9 родители.  

Ще се радваме да се срещнем с родители, които са: 

 Запознати с проекта от Уведомително писмо до родителите, което беше 

разпространено в началото на учебната година (вижте раздел 5). 

 Попълвали „Анкета за родители“ в началото на проекта. 

 Готови да влязат активно в ролята на съучастници на ученическото самоуправление 

по начини, които ще обсъдим на срещата. 

Препоръчваме преди срещата да посетите страницата „Клуб ИИИ“ в нашия сайт тук 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629, за да се запознаете с общите и специфичните ресурси за 

родителите във връзка с ученическото самоуправление. 

Приветстваме и изпращането на предварителни въпроси на ел. поща.  

 Очакваме Ви! 

 

 

 

 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629
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Работна онлайн среща  

„Родителите като съучастници на ученическото самоуправление“ 

 

 Срещата започна с илюстриране на важното и възлово място на родителите сред 

съучастниците на ученическото самоуправление: от една страна, като връзка между 

училищната общност и местната общност около училището (вижте композицията в подраздел 

3.4); от друга страна, като обективна възможност да представляват заради професионалната 

си ангажираност и други категории съучастници в ученическото самоуправление: учителите, 

директорите на училища, служителите в местните институции и медиите, бизнес 

предприемачите и неправителствените организации. 

 На срещата бяха обсъдени широк кръг въпроси, свързани с ученическото 

самоуправление, и ролята на родителите като съучастници в него. Голяма част от тези въпроси 

са представени в Уведомителното писмо до родителите от началото на учебната година за 

проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и 

информално учене“. Дадена е възможност на родителите предварително да изразят 

отношението си към важни теми, свързани с ученическото самоуправление, чрез „Анкета за 

родителите“ (вижте раздел 11) в началото на проекта. Изключително ценните препоръки на 

родителите от анкетата са публикувани в подраздел 3.4. От тях следва, че родителите са 

достатъчно мотивирани да бъдат съучастници на ученическото самоуправление. Освен това, 

мощната някога неофициална „Информационна агенция ЕЖК“ ( Една Жена Каза) днес е 

заменена от по-мощните социални мрежи, които гъмжат от съвети между родители и се 

предава всякакъв информален жизнен опит. Включително за това как родителите да 

подпомагат собственото си дете в дейността му като активен участник в ученическото 

самоуправление. 

 Важен акцент в срещата беше дискутирането на начините за индивидуално и 

колективно включване на родителите в проекта. Обсъдени възможности: 

 Подпомагане с личен труд и финанси Ученическия съвет на паралелката, в която 

учи собственото дете. 

 Подпомагане на дейността на ученическото самоуправление в паралелката.  

 Осигуряването на награди за Ученическия съвет по повод Конкурса за иновативни 

идеи „Ученическото самоуправление - лесно и интересно“. 

 Съдействие за предпечата на бъдещия електронен сборник с резултатите от проекта. 

 Обсъждане на източниците на ресурси за ученическото самоуправление. 

 В топлия и загрижен разговор родителите споделиха: 

 Нямат нищо против да подпомагат финансово ученическото самоуправление в 

паралелката при ясен механизъм кой ги събира средствата, кой ги съхранява и как 

се изразходват. Предложиха това да бъде родител от Родителския комитет на 

паралелката. Тук водещата сподели, че учениците ще бъдат подпомогнати с насоки 

как да набират средства чрез дейността си, как да работят с касата на паралелката, 

как да поддържат финансовата и материалната отчетност. 

 Според участниците в срещата, подобряването на материално-техническата база в 

класната стая и училището е ангажимент на Училищното настоятелство. 
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 Класните стаи са споделени от различни паралелки и затова предпочитат да 

помогнат финансово дейностите на децата по повод ученическото самоуправление. 

 Един от родителите направи уточнение: „Не е ли по-добре първо да се разпишат ясно 

правилата. В тази връзка е необходимо да се уточни, тези правила дали са разписани за 

конкретната паралелка или за училището. Като могат да бъдат разписани едни Общи правили 

и съответно към тях да се разпишат и конкретните за класа.“ Това предложение по естествен 

път беше реализирано в едно от училищата, където има правила за училището, а някои 

паралелки имат свои правила (вижте подраздел 7.1). 

 По време на срещата се получи нещо като „мозъчна атака“, в която родителите 

предложиха много интересни форми за стимулиране (награждаване) на децата: 

 Ангажиране на правителствени фигури. 

 Покана на известни артисти. 

 Дискотека pro bono в училището. 

 Безплатни уроци по различни видове спорт. 

 Срещи с известни личности. 

 Презентации и уроци извън учебната тематика. 

 Първото предложение успяхме да реализираме, като поканихме на „Церемония на 

иноваторите“ представители на 10 държавни институции и неправителствени организации, 

които бяха наши гости и оцениха постигнатото от Ученическите съвети на паралелките и 

Ученическите съвети на училищата за ученическото самоуправление през учебната 2021/2022 

година. Подробностите вижте в раздели 9 и 10. 

 Както се изрази един родител, срещата даде на всички участници „храна за размисъл“. 

 Включихме всички оригинални предложения от работната среща с родителите като 

съучастници на ученическото самоуправление в нашата „Банка за идеи и иновации“   

(http://iii-bg.org/blog/?page_id=724) и я нарекохме „Родителски идейник“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=724
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5. Методически насоки по отделни дейности 
 

 В този раздел са включени всички помощни материали, изготвени от Института за 

информални иновации в помощ на училищата-участници в проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“, за които няма 

специални тематични раздели. Подредили сме ги в хронологичната последователност на 

тяхното създаване, за да съхраним историята на проекта стъпка по стъпка. 

 В раздела са включени следните разработки от проекта: 

1. Уведомително писмо до родителите. 

2. Резултати от практическата подготовка на ученици от УСП и УСУ. 

3. Писмо до класните ръководители. 

4. Писмо до учениците – членове на УСП и УСУ. 

5. Насоки за отделните етапи на Конкурса за иновативни идеи „Ученическото 

самоуправление - лесно и интересно“. 

6. ИИИ като Онлайн съучастник на ученическото самоуправление - разработки. 

 

 Първата стъпка, след решението на директорите да включат училищата си като 

пилотни в проекта, беше да се срещнем с педагогическите колегии на училищата, за да ги 

подготвим за предстоящите дейности, свързани с ученическото самоуправление, в които те 

имат огромна отговорност. Ръководителят на проекта направи подробна презентация с много 

убедителни данни, обективни факти и мотивиращи послания към класните ръководител. На 

срещите те споделиха притеснението си как ще приемат идеята родителите. И така ни 

подсказаха втората стъпка. Изготвихме и предоставихме на училищата за изпращане до 

всички родители следното писмо.   

 

1. Уведомително писмо до родителите  

 

Уважаеми родители! 

 

 Новият Закон за предучилищното и училищното образование (ЗПУО, в сила от 2016 

година) разшири възможностите на децата/учениците „чрез формите на ученическо 

самоуправление да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния 

живот и училищната общност, в т. ч. училищния учебен план“ (чл. 171 ал. 1 т. 11), да изграждат 

гражданските си компетентности в часа на класа, „включително чрез ученическото 

самоуправление“ (чл. 92 ал. 2) и да участват като представители на ученическото 

самоуправление „с право на съвещателен глас в работата на обществения съвет на училището“ 

(чл. 267 ал. 2). Правата на децата и учениците от чл. 171 ал. 1 и 2 кореспондират с 14 от 17-те 

правомощия на Педагогическия съвет по чл. 263 да приема: стратегията за развитие на 

училището; правилника за дейността на училището; училищния учебен план; формите на 

обучение; годишния план за дейността на училището; учебните планове за индивидуална 

форма на обучение; повишаване качеството на образованието; превенцията на ранно 

напускане на училище; приобщаването на децата; разкриването на занимания по интереси; 
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награждаването на ученици и налагането на санкции; училищните символи и ритуали; 

ученическите униформи; етичния кодекс на училищната общност.  

 Но това не може да се реализира чрез индивидуалното детско участие. Необходимо е 

да се създаде ученическо самоуправление като форма на детско участие за защита на 

колективните права на децата/учениците в паралелката, випуска и училището като общност. 

„Рамковите изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“ са 

разработени в Наредба № 13 (21.09.2016) за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование. Ролите на всички съучастници в ученическото самоуправление 

(учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, обществениците, 

медиите; бизнесът; НПО) са описани в създаденото по поръчка на МОН методическо помагало 

„Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (УСП, 

2018). Електронният формат на изданието е качен в сайта на МОН (http://www.mon.bg/bg/27, 

2019). 

 Цялата нормативна база на бъдещото ученическо самоуправление е факт. Остава 

отговорността, разбирането и подкрепата на възрастните и смелостта, инициативността и 

ентусиазма на децата/учениците то да се случи на практика. През настоящата присъствено-

дистанционна учебна 2021/2022 година искаме да включим всички ученици в ученическото 

самоуправление на всички нива в училището: от всяка паралелка до Ученическия съвет на 

училището. 

 Това не може да се случи, ако в процеса на създаването и функционирането на истинско 

ученическо самоуправление в училището не се включат всички важни съучастници в него, 

посочени по-горе. Изключително ценен и важен съучастник в ученическото самоуправление 

сте Вие, родителите, които да подкрепите своето дете и неговите съученици в паралелката 

като мъдри съветници и търпеливи помощници. Вашето отношение е важно, защото Вие сте 

тези, които имате най-силно влияние и най-голяма отговорност за своите деца. 

 Ученическото самоуправление ще даде възможност на учениците да се самоизразят 

така, както позволяват техните таланти, творчески възможности и креативно въображение. 

Ние сме убедени, че то ще съдейства за личностното развитие на децата/учениците, за 

организационната култура на всеки участник и на училището като цяло, за „превръщането на 

препятствията по пътя в стъпала за изкачване“ (УСП, с. 66). Практиката показва, че когато 

децата се учат да се самоуправляват, се подобрява тяхната дисциплина, а подобряването на 

дисциплината води до повишаване на техния успех. След изграждането на структурата на 

ученическото самоуправление в училището, децата/учениците ще могат да изразяват своето 

мнение и отношение към споменатите по-горе документи и дейности в училищната общност. 

Училището на Вашето дете е избрано със съдействието на Регионално управление на 

образованието София-град като пилотно в проекта „Ученическото самоуправление – школа 

за граждански умения и информално учене“, който ще се реализира под управлението и 

консултативната помощ на Фондация „Институт за информални иновации“ – активен 

участник в инициативата за разширяване правата на децата в училище, в създаването на цялата 

нормативна база и методическото помагало за ученическото самоуправление, посочени по-

горе.  

http://www.mon.bg/bg/27
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 Какви възможности, ценности и ползи ще се разкрият за Вашето дете и училищната 

общност като цяло чрез ученическото самоуправление: 

 Смислено организиране на житейското време извън задължителните учебни 

занятия и придобиване на умения за живот. 

 Много по-активно участие в живота на училищната общност и придобиване на 

социални умения. 

 „Осъзнаване и практикуване на връзката между упражняване на правата и 

носенето на отговорност като осъзнато гражданско поведение. 

 Формиране на така необходимите и ценни за гражданската и професионалната 

реализация на личността меки умения (например: работа в екип, мотивация, 

комуникация, управление на времето, делови преговори, решаване на конфликти, 

организация на дейности, креативно мислене, социални роли). 

 Реализиране на гражданско образование за научаване чрез правене (информално 

учене). 

 Увеличаване на броя на социално активните деца и млади хора в училището, чрез 

които могат да се постигат по-високи образователни и възпитателни цели.  

 Създаване на отношения на доверие, взаимопомощ и съпричастност към общите 

интереси на децата/учениците в защита и реализация на техните права и 

задължения. 

 Създаване на условия за изява на творческия и иновативен потенциал практически 

на всички деца и ученици. 

 Превенция на всички отрицателни зависимости, засягащи учениците в днешно 

време, като тютюнопушене, алкохолизъм, наркомания, агресивно поведение, 

тормоз и др. 

 Развитие на доброволчеството в полза на класа, училището и обществото.“ (УСП, 

с. 105) 

Осъзнаваме, че всяко начало може да породи трудности. Но ние сме готови заедно с 

Вас като съучастници в процеса на организиране на ученическото самоуправление в 

паралелката, в която учи Вашето дете, да ги преодолеем в името на създаването на 

благоприятни условия за самообразование, самовъзпитание и саморазвитие на всеки ученик. 

От педагогическа гледна точка ние сме убедени, че при налагащото се периодично 

пандемично дистанционно провеждане на учебните занятия, ангажирането на 

децата/учениците с дейности, които им дават възможност за личностна активност и изява, ще 

осмисли по нов начин каналите на е-общуването, които те използват. При новите смесени 

форми на обучение те ще могат да провеждат своите организационни дейности и инициативи 

онлайн и, уверени сме, ще станат първопроходци в ученическото онлайн самоуправление. 

Нека измеренията на сътрудничеството между училището и семейството, и всичко, 

което ще направим заедно през тази учебна година, е посветено на повече възможности за 

развитието на децата/учениците чрез добре организирано, структурирано и модернизирано 

ученическо самоуправление! Конкретните стъпки от съвместната ни ангажираност към 

социалното и гражданското израстването на учениците ще Ви бъдат представяни поетапно в 

зависимост от активността на самите деца/ученици. 
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 Препоръките на родителите към ученическото самоуправление, вписани във входната 

Анкета за родители, сме представили в раздел 3.4. Те показват едно напълно отговорно и 

положително отношение към идеята на проекта и нейното реализиране. 

 По време на изпълнението на проекта имахме възможност да контактуваме със 

загрижени родители от различни училища. Те се вълнуваха как децата им да не пропуснат 

обучението, как да се справят по-добре със задълженията си като членове на УСП, как да се 

преодолеят препятствията в общуването между децата с различна емоционална нагласа. По 

време на изпълнението на проекта не получихме нито едно възражение или оплакване от 

страна на родител по повод осъществяваните дейности с децата им. 

 

*** 

  Третата важна стъпка бяха изборите за Ученическите съвети на паралелките (УСП) 

и Ученическите съвети на училищата (УСУ). По отношение на УСУ вече имаше избрани 

такива структури, макар и не по предложената в методическото помагало „Ученическото 

самоуправление. Пътеводител“ методика. Но вече имаше избрани ученици, макар и 

недостатъчно и не като представители на паралелките, випуските и училищните етапи и те 

трябваше да продължат да работят в УСУ. Беше важно да се запази наличния сред учениците 

опит и „в крачка“ да се допълни с нов опит, за да има в УСУ по-широко представителство на 

структурите на ученическото самоуправление от по-долните нива (вижте таблицата в 

подраздел 3.1). 

 А създаването на УСП беше новост. Затова им обърнахме по-специално внимание. 

Насоките към тях и класните ръководители вижте в подраздел 6.1. 

 Четвъртата стъпка беше практическото обучение на участници в УСП и УСУ, за да 

бъдат подпомогнати за бъдещата им дейност като естествени лидери, които носят отговорност 

пред себе си, пред съучениците си, пред класния ръководител и пред училището като цяло. 

Представяме резултатите от тази подготовка, с които запознахме ръководствата на трите 

училища-участници в проекта. 

 

2. Резултати от практическата подготовка на ученици от УСП и УСУ 

 

 На 27.02.2022 година, неделя, през платформата Google Meet се проведе практическото 

онлайн обучение на учениците от Ученическите съвети на паралелките (УСП) и Ученическите 

съвети на трите училища (УСУ). 

 В обучението се включиха 17 ученици от I-IV клас и 23 ученици от V-XII клас, които 

представляват 52,63 % от учениците, които трябваше да бъдат обучени.  Проверка на 

присъстващите ученици не сме правили, защото участието им е доброволно. Но бихме 

препоръчали класните ръководители да изяснят причините за отсъствието на толкова 

много ученически лидери, за да намерим начин да им бъдем полезни. 

 Поработихме заедно с учениците във Виртуалната работилница за идеи „Как да се 

самоуправляваме?“ (ВРИ - http://iii-bg.org/blog/?page_id=711) в две отделни ателиета:  

1. Ателие „Въпросителник“ (Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?) с водещ Тея. 

2. Ателие „Права - правила – участие“ с водещ Илиян Ризов. 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=711
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Гл. ас. д-р Илиан Ризов, преподавател в Департамента за информация, квалификация 

и продължаващо образование на Шуменския университет, филиал Варна, е опитен обучител 

по множество авторски програми и помагала за развитие на умения на деца, родители и 

учители, създател и ръководител на Сдружение „Съучастие“. 

Таня Желязкова-Тея е доктор по теория на познанието и преподавател-изследовател 

по обща педагогика, история на педагогиката и образованието, съавтор на помагалото 

„Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ 

(http://www.mon.bg/bg/27), одобрен от МОН обучител по програмата за ученическото 

самоуправление, създател на Института за информални иновации и ръководител на проекта.  

 Програмата беше организирана така, че всеки ученик да участва последователно в 

двете ателиета: учениците от I до IV клас в Ателие 1, а учениците от V до XII клас в Ателие 2, 

като след почивката те се размениха. 

 Общите впечатления на двамата водещи от учениците са прекрасни: любопитни, 

будни, ангажирани, отговорни, креативни. От наша гледна точка, това обстоятелство 

гарантира успеха на очакваните резултати от проекта. 

 По време на обучението бяха поставени и коментирани въпроси, които считаме за 

необходимо да бъдат обсъдени с училищните ръководства. 

1. Учениците имат потребност да обсъждат свободно с възрастните реалните си 

проблеми, като представените пред нас са сериозно предизвикателство за тях. 

2. Учениците имат идеи (например как да подпомогнат финансово дейността на 

ученическото самоуправление) и искат да бъдат чути, но все още не знаят към 

кого да се обърнат за съдействие. 

3. В групата на големите (V-XII клас) бяха търсени отговорите на основните въпроси 

(Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?) около тяхното предложение за описание на 

„единност“ - бяха дадени изключително интересни, точни и прагматични отговори, 

свързани с ученическото самоуправление. 

4. По време на комуникацията с водещите пролича потребността на учениците от 

говорене и споделяне на опит между връстници. 

5. Учениците определено са мотивирани, заредени с проекти и търсят начини да ги 

реализират с помощта на възрастните. 

6. В допълнителна консултация след обучението бяха обсъждани конкретни казуси, 

с които трябва да се справят реално ученическите лидери. 

Поставяме на особено внимание пред училищните ръководства предложението на 

учениците за СПЕЦИАЛЕН ЧАС ЗА УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ веднъж 

седмично. 

 Те искат в този час да канят представители на училищната общност и външни 

специалисти, с които да обсъждат реализацията на идеите си. 

 Позицията ни от гледна точка на проекта по това тяхно предложение е следната. 

1. Предложението на учениците ни изненада и ни накара да обмислим обективните 

възможности за неговата реализация. 

2. Считаме, че предложението напълно отговаря на целите на проекта и значително 

ще подпомогне процеса по сближаване на всички съучастници в ученическото 

http://www.mon.bg/bg/27
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самоуправление, което ще доведе до устойчиви дългосрочни резултати за 

училищната общност като цяло след завършването на проекта през тази учебна 

година. 

3. Същевременно отчитаме обективните фактори за реализирането на подобна идея: 

1) Необходимост от създаване на правила за реализирането на тази дейност на 

ниво училище заедно с представители на УСП и УСУ. 

2) Подготовка на материалната база на училището за това – например 

използването на класната стая за целите на ученическото самоуправление извън 

учебните часове. При двусменен режим на учене вероятно ще има затруднения. 

При по-големите ученици материалната база на училището би могла да се 

използва без участието на възрастни, ако учениците поемат отговорността за 

нейното опазване, когато в класните стаи няма специално оборудване. 

3) Ангажираността на класните ръководители с този допълнителен час. От 

една страна, за тях е добре да знаят как и с какво се занимават учениците от 

тяхната паралелка, от друга страна, това може да ги натовари допълнително и те 

да откажат съдействие.  

4) Педагогическата колегия на училището е добре да обсъди ползите за 

училищната общност като цяло от формата на реализирането на тази идея 

поне в два варианта: 1. Когато учениците приемат училището като свой дом и 

могат да се чувстват комфортно в него за реализирането на своите идеи, 

свързани с ученическото самоуправление. 2. Когато училището по обективни 

причини не може да им предостави своята територия за дейностите, свързани с 

ученическото самоуправление, и те са принудени да изведат организационната 

си дейност извън него. 

 Оставаме на разположение за съдействие при обсъждането на тази идея от училищните 

ръководства и педагогическите колегии.  

При всякаква позиция от Ваша страна, бихме искали да сме запознати с нея, за да има 

единодействие между нас при по-нататъшното реализиране на проекта. 

Опитът по изпълнението на проекта дотук води до следните изводи: 

1. Обученията на всички съучастници в ученическото самоуправление (учениците, 

класните ръководители и родителите) трябва да бъдат разположени в подходящи 

часове в работните дни от седмицата. 

2. Всички видове обучения в кратки форми (около 60-90 минути) трябва да се проведат 

до края на м. март 2022 година, тъй като учениците се нуждаят от реална подкрепа. 

Очакваме обратна връзка от директорите или медиаторите в оперативен порядък. 

                                Институт за информални иновации   

 

*** 

 По време на реализирането на целия проект като организация, която го управлява, се 

стараехме да бъдем в топли връзки с всички съучастници ва ученическото самоуправление. 

След обученията на учениците, класните ръководители и родителите като възловите 
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съучастници ва ученическото самоуправление, се обърнахме към класните ръководители със 

следното писмо. 

 

3. Писмо до класните ръководители 

Уважаеми класни ръководители!  

 

Получавате това писмо, защото сте оставили имейла си в анкетата „За Учителя с главно 

У“ или сте от училището, което ни изпрати Вашите имейли, за да Ви поканим на 

Минитренинга с елементи на консултация „Класният ръководител като съучастник на 

ученическото самоуправление в паралелката“, който се проведе с участието на всички  класни 

ръководители от трите училища, участващи в проекта „Ученическото самоуправление – школа 

за граждански компетентности и информално учене“. 

По-голямата част от попълнилите анкетата са посочили като предпочитаната форма за 

комуникация с нас електронната поща, която ние също считаме за най-удобна за ангажирани 

хора. 

По желание на класни ръководители, участвали в минитренинга, Ви изпращаме 

актуалните дейности по проекта, които предстоят до края на учебната година.  

Пишем Ви след проведената среща с представители на родителите от трите 

училища, с които обсъдихме начините на подкрепа от тяхна страна като съучастници на 

ученическото самоуправление. Те биха подкрепили финансово дейността на ученическото 

самоуправление при ясни правила и механизъм за предоставянето на средствата, контрол за 

изразходването им конкретно за дейностите на и с децата, свързани с ученическото 

самоуправление, и съхраняване от страна на оторизиран родител. Ние подкрепяме тези 

желания с разбирането, че ранната финансова грамотност на децата, свързана с начините на 

набиране на средства и формиране на Финансов фонд на паралелката за целите на 

ученическото самоуправление, воденето от тях на отчетни документи за приходите и 

разходите, колективното вземане на решения за използването на средствата от фонда, ще 

подготви учениците за реалните житейски процеси. 

По повод предложението на класни ръководители всички паралелките да получат 

награди за участието си още на първия селективен етап на Конкурса за иновативни идеи 

„Ученическото самоуправление - лесно и интересно“ (прилагаме указанията за конкурса), 

родителите считат, че те не трябва да са свързани с търсенето на финансови средства, стоки 

или услуги, а да са насочени към предоставяне на нови преживявания на децата, като срещи с 

известни личности, дискотека pro bono в училището, презентации и уроци извън 

задължителната им учебна програма и др. Предложенията са интересни, но те не могат да се 

реализират без специално решение на ръководствата и педагогическите колегии на 

училищата, което е извън нашите възможности. Ние сме осигурили награди за самия конкурс, 

на който ще се явят определените от училището паралелки от всеки клас по една и трите 

Ученически съвета на училищата. Въпреки това сме готови да окажем необходимото 

съдействие, ако училищата заявят своевременно желанията си не по-късно от 12.04.2022 

година. 
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Предстои да изпратим примерни правила за провеждането на финалния етап на 

конкурса в самите паралелки, вътрешното селектиране и начина на формиране на журитата на 

ниво училище, за да се осигури безпристрастност, оценяването без ранжиране, както пожелаха 

класни ръководители, празника за награждаване на Ученическите съвети на паралелките, 

които ще се явят пред външното жури. 

Правим всичко възможно от наша страна, за да улесним Вашата работа като класни 

ръководители във връзка с ученическото самоуправление в паралелката, да помогнем на 

учениците да се изявят по най-добрия за тях начин, да ги стимулираме да създадат своите 

уникални модели на ученическо самоуправление, които биха последвали техните връстници в 

цялата страна.  

Първопроходството е трудно, но благодатно и днешните ученици заслужават да 

получат своето право на себеизява чрез ученическото самоуправление.  

Пожелаваме Ви здраве, пролетно настроение и приятни ваканционни дни! 

 

30.03.2022 година      Институт за информални иновации 

*** 

 Ваканцията си е ваканция, но не и за ученическото самоуправление. Ето какво писмо с 

тема „Ново за ученическото самоуправление“ изпратихме през пролетната ваканция до 

членовете на УСП и УСУ, които участваха в обучението за учениците.  

 

4. Писмо до учениците – членове на УСП и УСУ 

 

 Привет, приятели – малки и големи!  

 

 През м. февруари тази година се срещнахме с Вас онлайн чрез платформата Google Meet 

по повод Виртуална работилница за идеи „Как да се самоуправляваме?“. 

 По време на срещата Ви обещахме да помагаме с каквото можем, за да бъдете успешни 

в дейността си като членове на Ученическите съвети на паралелките и Ученическия съвет на 

училището. 

 По този повод през месец март открихме нова страница в сайта на Института за 

информални иновации, наречена „Клуб ИИИ – Интелигентни, Изобретателни, Иновативни“, 

посветена на каузата „ученическо самоуправление“. 

 Посетете страницата тук http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629 и в нея ще намерите целия 

набор от ресурси за ученическото самоуправление не само за Вас, но и за другите съучастници 

– учителите и родителите. 

 През ваканцията можете да ни пишете в специалната поща и да поставите всички 

въпроси, които Ви вълнуват във връзка с ученическото самоуправление, защото Ви предстои 

активна дейност до края на учебната година. 

 Повярвайте ни, ученическото самоуправление може да бъде лесно и интересно, ако 

имате ентусиазма да опитате да действате и да не се отказвате при напълно естествените 

трудности, които постоянно съпътстват живота на всеки човек, независимо от възрастта му. 

 Пожелаваме Ви здраве и ползотворни ваканционни дни! 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629
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*** 

 

 По идеи от участниците в проекта  „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“ и в резултат на техните потребности и 

очаквания се обогати и сайта на Института за информални иновации. 
 

*** 

 Подготвихме специално за проекта много подробен Статут на Конкурса за иновативни 

идеи „Ученическото самоуправление - лесно и интересно“ (вижте подраздел 8.1). Нашият 

дългогодишен опит в организирането на национални конкурси за идеи в продължение на над 

10 години, ни позволи да моделираме целия процес и да го представим в удобен за участниците 

и техните консултанти формат. И въпреки това, технологията по провеждането на конкурса 

няма как да присъства в Статута. Затова подготвихме специални Насоки за отделните етапи на 

конкурса. 

 

5. Насоки за отделните етапи на Конкурса за иновативни идеи 

„Ученическото самоуправление - лесно и интересно“ 

 

1 етап: Обявяване на конкурса 

 

 Конкурсът за иновативни идеи „Ученическото самоуправление - лесно и интересно“ е 

обявен официално на 14.02.2022 година за трите училища едновременно с изпращане на 

неговия статут в 10 раздела: 1. Общи положения. 2. Цели и задачи. 3. Условия за участие. 4. 

Участници. 5. Тематични раздели. 6. Форми за представяне на иновативните идеи. 7. Критерии 

за оценка. 8. Жури и награди. 9. Партньори. 10. Заключителни разпоредби. 

 

2 етап: Участници 

Ученическите съвети на паралелките (УСП) от всички класове и Ученическите съвети 

на училищата (УСУ).  

 

3 етап: Подготовка на материалите за конкурса 

УСП и УСУ избират темата, по която ще се състезават, и формата за представяне на 

резултатите от дейността си, съобразно възрастта, възможностите и познанията си. 

Формите и начина на представянето им са посочени в раздел VI от Статута на 

конкурса. 

 Добре би било, ако всяко училище успее да представи за конкурса разработки в петте 

основни тематични раздела:  

Учебна дейност; 

Трудова дейност и екология; 

Организационна дейност; 

Културни, информационни и творчески дейности; 

Спорт, здраве и отдих. 
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4 етап: Вътрешна селекция 

Вътрешната селекция в рамките на училището пред Училищното жури (01-10.05.2022 

година) цели да се изберат най-представителните за училището постижения на УСП от всеки 

клас, които да се явят на конкурса. 

В Училищното жури (от 3 до 7 члена) е желателно да участват представители от 

седемте категории съучастници в ученическото самоуправление: ученик; учител; 

директор; родител; местни институции, общественици, медии;  представител на 

бизнеса; НПО, които участват на доброволен принцип. 

Те оценяват разработките съобразно критериите, посочени в раздел VII от Статута на 

конкурса, като посочват приноса на всеки УСП, например, „Най-добър в ……“ (посочва се 

конкретно в какво, без да се определя първо, второ или трето място).  

По преценка на училището, на този вътрешен селекционен етап за явяване в конкурса, 

могат да се приложат 2 подхода: 

- Да се стимулират всички УСП с подходящи за развитието на ученическото 

самоуправление в паралелката награди с материален или нематериален характер. 

- Да се възприеме този етап именно като селективен за участие в конкурса и да се 

стимулират учениците да се състезават постоянно с иновативни идеи за 

ученическото самоуправление. 

Фондация „Институт за информални иновации“ (ИИИ) има готовност, при желание на 

училищата, да предостави на всяко училище електронна Грамота за участие в училищния етап 

на конкурса, която училището да оформи и връчи на всеки УСП. 

 

5 етап: Изпращане на материалите за конкурса 

 

Училищното жури избира кои конкурсни разработки да представят училището в 

конкурса – по един УСП от клас (І-ІV клас – 4 УСП, V-VІІ клас – 3 УСП, VІІІ-ХІІ клас – 5 

УСП), като разработките на УСУ се явяват директно в конкурса. 

Разработките на УСП, с които се участва в конкурса, трябва да са придружени с 

Протокол от  публична защита пред училищното жури по образец (Приложение 1). 

 Изпратените конкурсни материали ще влязат в специалното електронно издание 

„Ученическото самоуправление - лесно и интересно. Модели“ (с имената на техните 

автори),  което ще представи моделите на ученическо самоуправление в трите училища 

на национално ниво. 

Възрастните (в лицето на другите съучастници в ученическото самоуправление), 

когато подпомагат участието на УСП и УСУ като техни консултанти или ръководители, трябва 

да бъдат посочени в задължителната Заявка за участие в конкурса по образец (Приложение 

2), съпровождаща конкурсните материали. 

Конкурсни материали (само в електронен вид) се изпращат най-късно до 11 май 

202… година в посочената електронна поща на организатора found.iii.teya@gmail.com с 

тема „УС“. 

 

6 етап: Журиране 

mailto:found.iii.teya@gmail.com
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В журито участват членове на Настоятелството на Фондация „Институт за информални 

иновации“ и социални иноватори. 

Журито оценява представените за конкурса разработки и съпровождащите ги 

документи съобразно критериите, посочени в раздел VII от Статута на конкурса. 

 

7 етап: Награждаване  

 

„Церемонията на иноваторите“ за награждаване на участниците в конкурса ще се 

проведе на 30.05.2022 година от 13.00 часа в Ритуалната зала на 148 ОУ, ул. Слатинска 35. 

Канят се творческите състави на училищата (певчески, танцови, спортни) да 

участват в поздравителната програма на церемонията, като заявят своето желание пред 

ИИИ не по-късно от 11 май 2022 година. 

 

Институт за информални иновации 

 

*** 

 

 Стъпките по проекта продължиха една след друга и за тях сме отделили специални 

раздели. 

 

*** 

 

6. ИИИ като Онлайн съучастник на ученическото самоуправление - разработки 

 

 В краткото резюме на проекта в раздел 1 споделихме, че след неговото приключване 

ИИИ ще продължи да разпространява опита на положителните модели и да работи като 

Онлайн съучастник в ученическото самоуправление на други желаещи училища в страната 

през следващите учебни години. Това е нашето виждане за устойчивостта на проекта. По този 

повод доразвихме добрите практики с още идеи, които предлагаме тук.  

 Нашето широко разбиране за информалното образование като 

неинституционализирано, неорганизирано, непринудено, неограничено, свободно, достъпно, 

постоянно и повсеместно натрупване на знания, развитие на умения и формиране на 

компетенции в жизнения път на хората от различни възрасти, подпомагащи личното им 

саморазвитие и самотворене, ни позволява да го откриваме във всяка дейност и идея. 

Информалното учене се постига от всеки съучастник в ученическото самоуправление 

поотделно в резултат от участието му в него като процес на „учене чрез правене“ и 

преживяване, придобиване на личен опит и нови смисло-жизнени ориентации. 

 Според нас, прилагането на добрите практики от представения проект в повече 

училища в страната ще съдейства за излизане от дълбокото противоречие, поддържано с 

десетилетия, между задачата да се подготви младо поколение от нов тип и провеждането на 

образователния и възпитателния процес без активното участие на самите деца и ученици. 
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 Международният опит показват, че децата, включително от 10 страни по целия свят 

(вижте „Ученическото самоуправление. Пътеводител“, с. 128-148),  могат да участват реално 

в ученическото самоуправление още от първи клас, ако възрастните им разрешат това и ги 

подпомогнат в тяхната организираност и инициативност. Съобразно нормативната уредба във 

всяка страна (Австралия, Австрия, Великобритания, Германия, Дания, Израел, Европа, Русия, 

САЩ, Северна Ирландия и Уелс), детското участие (Save the Children), инструментите за 

оценка на участието на детето (Съвет на Европа, 2016), правата на детето (до 18 години) в 

Конвенция на ООН за правата на детето е гарантирано и се проявява в различни успешни 

форми. Нито една от тях не може да бъде просто пренесена в България, която трябва да търси 

своите успешни формули за „овластяване“ на децата. „Детското участие обхваща както 

защитата на индивидуалните права, така и защитата на колективните права на 

децата/учениците. Но защита на колективни права няма как да се осъществи само с детско 

участие. Поради това в рамките на детското участие се появява като задължителна компонента 

ученическото самоуправление, чрез което единствено е възможно упражняването и защитата 

на колективните права на децата/учениците.“ (Пак там, с. 17) 

 Нашият проект „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности 

и информално учене“ беше разработен така, че да кореспондира напълно с целите за устойчиво 

развитие на ООН „4.7 Качествено образование. До 2030 г. да се гарантира, че всички учащи се 

придобиват знания и умения, необходими за насърчаване на устойчивото развитие чрез 

образование за устойчиво развитие и устойчив начин на живот, права на човека, равенство 

между половете, култура на мир и ненасилие, глобално гражданство и културно 

разнообразие“. Посочените цели представляват набор от общочовешки ценности, към 

формирането на които е насочено ученическото самоуправление. Съобразен е и с първата 

глобална иновационна стратегия на УНИЦЕФ от началото на 2020 година за иновациите като 

ключов инструмент за постигане на широкомащабна и трайна промяна за децата – например 

ученическо самоуправление в условията на дистанционно образование заради пандемията от 

ковид. 

 Не само ние работим в полето на ученическото самоуправление. За него под различни 

форми се грижат и Национална мрежа на децата, Асоциация „Български детски и младежки 

парламент“, Асоциация „Родители“, Институт за прогресивно образование, Сдружение 

„Съучастие“, Фондация „Еврика“, Фондация „Партньори – България“, Фондация „Софийска 

платформа“, Сдружение за споделено учене ЕЛА (бивше Сдружение „Център за приобщаващо 

образование“). Разликата от другите организации, които работят по проблемите на 

ученическото самоуправление, е в прилагането на комплексен подход към ученическото 

самоуправление, стремеж за изграждане на ученически съвети на всички нива (в училището, 

с разширяване в общината и областта) и приобщаване на всички съучастници на ученическото 

самоуправление (вижте кои категории са те в раздел 3). Убедени сме, че показването на 

положителни резултати от моделите на ученическо самоуправление (лесно и интересно) в 

конкретни училища ще успее да убеди възрастните в полезността му за развитието на самите 

деца като бъдещи граждани и професионалисти, за демократизирането на училищната 

общност, за привличането на широката общественост (съучастниците в ученическото 
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самоуправление) в общата кауза за разумно и ползотворно упражняване на колективните и 

индивидуалните правата на децата. 

 Представителите на различните социални или професионални общности вече много 

трудно ще реализират своите дейности, без активното съучастие на децата и учениците, към 

които са насочени основните им грижи, в процесите, свързани с тяхното собствено 

образование, възпитание и развитие. Това съучастие би могло да се реализира по различни 

начини и с различни средства. Съществува, обаче едно сигурно средство, което гарантира 

успех на всички съучастници, и то се нарича „ученическо самоуправление“. Тогава, нека се 

замислим: какво трябва да направят всички, от които това зависи, че ученическото 

самоуправление да се случва – навсякъде и на всички нива. Успехът ще дойде, ако всички 

съучастници в ученическото самоуправление са водени от: 

 Убедеността в ценността на мисията да се даде възможност на днешното 

подрастващо поколение да се включи активно в живота на общността, на която е 

част. 

 Готовността да се преследва целта, независимо от всякакви трудности. 

 Способността да се намират нови и нови подходи за успешно реализиране на 

задачите за адекватна подготовка на децата и учениците за живот, пълен с 

отговорности в непредвидимото технологизирано бъдеще. 

 Желанието да се обединяват много хора за една кауза в името на децата, защото 

който владее децата, той определя бъдещето на страната. 

 Умението да се работи за младите хора от предучилищна до университетска 

възраст, за да им се помогне да усвоят още в ученическата възраст меките 

(преносими) умения за цял живот: работа в екип, мотивация, стремеж към успех, 

креативно и иновативно мислене. 

 Намерението да се докаже на училищата, че трябва да инвестират в ученическото 

самоуправление като уникална дейност с положителни резултати за всички 

съучастници. 

 Как можем да следим дали успяваме в реализацията на пълнокръвно ученическото 

самоуправление? Ето няколко подходящи „инструмента“. 

1. „Обратна поща“ е инструмент за постоянна обратна връзка и оценка на влиянието 

на  дейностите върху основните съучастници в ученическото самоуправление: 

учениците; класните ръководители, директорите и педагогическите съветници; 

родителите. 

2. „Имам идея“ е инструмент за свободно предлагане на нови идеи от страна на 

основните съучастници в ученическото самоуправление за трансформиране на 

евентуален негативен ефект от дейностите в позитивна нагласа. 

3. „Да спазваме правилата“ е инструмент за проверка доколко възрастните спазват 

ЗПУО и учат възпитаниците си, че правилата са за всички и всеки трябва да е 

отговорен към себе си и другите. 

4. „Трансформатор“ е инструмент за насочване свръхенергията на децата/учениците 

от агресивна в креативна. 

5. „Аз искам и мога“ е инструмент за оценка на влиянието на ученическото 
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самоуправление върху  училищния успех, емоционалното благополучие и 

развитието на личностните качества на учениците. 

6. „Вдъхновителник“ – определено място в училището, обявено за зареждащо с 

полезни идеи. Добре е да не е претрупано с вещи, които да отвличат вниманието, и 

да има подръчни средства за съхраняване на идеите (листове хартия, картони, 

постери и цветни моливи, флумастери, маркери). 

 За практическото прилагане на някои от тези инструменти, както и за реализирането на 

идеите на ученическото самоуправление в училището, ще са необходими минимални средства. 

Ето как може да се използва специфичния финансов потенциал на всички съучастници в 

ученическото самоуправление. 

 Празнични базари с произведени от децата и учениците предмети – 

поздравителни картички, сувенири, произведения на изкуството и др. 

Акумулираните средства ще бъдат насочени към дейностите на ученическите 

съвети в паралелките. 

 Обучение по програмата „Изграждане на позитивна училищна среда”, утвърдена от 

МОН, осигуряваща 1 кредит за квалификацията на учителите от годишния План 

за квалификация на училищата. 

 Стимулиране на дарителството сред родителите в подкрепа на собствените им 

деца като участници в ученическото самоуправление. 

 Предоставяне на стоки и услуги от страна на бизнеса за осигуряване на награден 

фонд, свързан с инициативите на децата и учениците за целите на ученическото 

самоуправление, или подпомагане (патронаж) на самото функциониране на 

ученическите съвети на всички нива. 

 Партньорство по проекти с други НПО. 

 В българските училища има достатъчно подготвени хора, които да поставят началото 

на нов период в развитието на детските и ученическите общности, свързан със 

самоинициативността и самоорганизираността чрез ученическото самоуправление на всички 

нива – от  паралелката, през випуска, училищния етап до нивото училище. Ученическото 

самоуправление може да се разпространи и в общината, в областта, за да достигнат най-

достойните представители на учениците от цялата страна до националното ниво - Съвета на 

децата към Председателя на ДАЗД. 

 Всъщност ученическото самоуправление не се случва не заради децата, които не знаят 

за разширените им права  в новия ЗПУО,  а заради възрастните, които гледат на него като на 

допълнителна рискова работа.  На всички тях бихме казали: Освободете потенциала на децата 

и с целия си педагогически талант го впрегнете в полза на самите тях, на училищната общност 

и на обществото като цяло! 

Напредничавите директори и учители ще се убедят, че е по-лесно да се ръководят 

децата чрез самите деца, като се използва техния творчески, организационен и иновативен 

потенциал. Те трябва да се освободят от страха да делегират права на своите възпитаници и да 

ги подпомогнат за самоуправлението им в рамките на правилата, „определени с правилника 

на училището по предложение на учениците“ (чл. 171 (2) от ЗПУО). А защо да не се включи 

училището в Движението на ученическите организации за самоуправление (ДУОС – за него 
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вижте раздел 12). Идеята се приема положително от по-голямата част от възрастните, от чието 

решение зависи нейната реализация. В момента българското законодателство не позволява 

лица под 18 години да имат свои организации, но Ученическите съвети на паралелките и 

Ученическите съвети на училищата, създадени по ЗПУО, могат да имат своя електронна 

мрежа.  Децата от цялата страна ще харесат възможността да бъдат активни и ще поискат това 

от възрастните. Защото чрез ученическото самоуправление децата/учениците ще усвояват 

цялата гама от меки умения на организирани и инициативни граждани в школата за смисло-

жизнено израстване чрез информалното учене за формиране на умения за живот в 

демократичното гражданско общество на дигиталната епоха.  
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6. Дейности по проекта 
 

 Този раздел е посветен на методическото съдействие, което оказа Института за 

информални иновации, за подпомагане на Ученическите съвети на паралелките (УСП) и 

Ученическите съвети на училищата (УСУ) в три от предвидените по проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ дейности на 

ученическото самоуправление. 

 
6.1. Избори на Ученически съвети на паралелките и Ученическите 

съвети на училищата 

 
Насоки за създаване на структури на ученическото самоуправление в училището 

(СУСУ) 

 

 СУСУ се създават в съответствие с: 

 чл. 171 ал. 1 и 2 за правата на децата и учениците, чл. 92 ал. 2 за ученическото 

самоуправление в часа на класния ръководител и чл. 267 ал. 2 за участие на 

представителите на ученическото самоуправление в Обществения съвет на 

училището в Закона за предучилищното и училищното образование; 

 Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети – 

Приложение № 6 към чл. 17, ал. 2 от Наредба № 13 от 21.09.2016 година за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование. 

За помощник в процеса по създаването и функционирането на СУСУ може да се 

използва създаденото по поръчка на МОН издание „Ученическото самоуправление.  

Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (2018). Електронният формат на 

изданието е качен в сайта на МОН (http://www.mon.bg/bg/27, 2019). 

 Целта е децата/учениците да станат активни участници в собствения си 

образователно-възпитателен процес в и извън училището чрез стимулиране на тяхната 

организационна култура и повишаване на отговорността им към връстниците, училището и 

обществото. 

 Средството за постигане на целта е изграждане на структурирано ученическо 

самоуправление на всички нива в училището от отделната паралелка през випуска и 

училищния етап до Ученическия съвет на училището (УСУ). 

 Подходите за изграждане на структурирано ученическо самоуправление са „стъпка по 

стъпка“ и „отдолу нагоре“. В училищата, където вече има изградени предварително структури 

на ученическото самоуправление, те продължават да функционират в съответствие с общите 

правила и се развиват, допълват и надграждат до постигане на пълната функционална 

структура на модела на ученическото самоуправление за основно  или за средно училище. 

 

 

 

 

http://www.mon.bg/bg/27
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Общо събрание с избор на Ученически съвет на паралелката (УСП) 

 

Стъпка 1 

 

  Срок:   м. октомври на текущата учебна година. 

  Време: Часът на класния ръководител през посочения месец. 

  Форма: Присъствена или онлайн.  

Средство: Общо събрание на всички ученици от паралелката. 

  Методика: Предварително запознаване на класния ръководител с 

препоръките на родителите (вижте подраздел 3.4) и представите на класните ръководители 

(вижте подраздел 3.2) от анкетите за ученическото самоуправление, с които трябва да се 

съобразят. 

  Помагало: Проект на Протокол от Общото събрание (вижте по-надолу). 

  Препоръки:  

1. УСП да се състои от 5 члена, което предпочитат почти 37 % от учениците 

и 45 % от родителите. Мотиви: 1. Включване на по-голям брой ученици в 

представителния орган на ученическото самоуправление в паралелката. 2. 

Избягване на субективизма с два гласа от трима да се вземат решения за 

цялата паралелка. 3. Всеки от членовете на УСП да поеме по едно от 

направленията на дейност: Учебна дейност; Трудова дейност; 

Организационна дейност; Културни, информационни и творчески 

дейности; Спорт, здраве и отдих. Желателно е направленията на дейност 

да се обявят предварително, за да се изберат децата/учениците, които имат 

афинитет към тях и не са непременно и само отличниците.  

2. Поради предпочитанията на повечето ученици, родители и класни 

ръководители, мандатът на избраните деца/ученици в органите на 

ученическото самоуправление на всички нива да бъде до началото на 

следващата учебна година. 

3. При необходимост от методическа подкрепа по време на провеждането на 

изборите, използвайте обучителната сила на анкетите за учениците, 

родителите и класните ръководители (вижте подраздел 11.1). 

Стимули: Обявяване на конкурс с награди за най-иновативен Ученически съвет 

на паралелка и на училище.  

При неясноти, въпроси и възникнали проблеми може да се обръщате към 

ръководителя на проекта по установените канали за комуникация. 

Пожелаваме успешна изборна кампания и начало на реално ученическо 

самоуправление на всички нива в училището! 
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Примерен документ 

 

 

  

Всички маркирани в червено места трябва да се попълнят с актуални данни. 

Текстовете в синьо са пояснителни и трябва да се изтрият в официалния документ. 

 

 

ПРОТОКОЛ 

 

№ ...... / хх.10.202… година 

от Общо събрание на учениците от паралелката при Хx клас 

с класен ръководител ..................................................................., 

проведено присъствено/онлайн (остава едното или другото) 

 

В Общото събрание участваха ХХ ученици.  

 

Водещ: Класният ръководител (на паралелките от I до IV клас)  

   ................................................ (ученик от V клас нагоре)   

 

Протоколчик: (по преценка на учениците заедно с класния ръководител) 

 

Дневен ред: 

 

1. Избор на Ученически съвет на паралелката (УСП).  

2. Избор на представители на паралелката в:  1. Общото събрание на училището. 2. 

Ученическия съвет на випуска. 3. Ученическия съвет на училищния етап (начален, 

прогимназиален, 1-ги гимназиален и 2-ри гимназиален). 4. Ученическия съвет на 

училището (за учениците от V клас нагоре). 

3. Обсъждане на примерен план за ученическото самоуправление през учебната 

202…/202… година. 

4. Разни. 

 

Ръководството на Общото събрание и дневния ред се гласуват от членовете на 

Общото събрание. 

 

По т. 1 от дневния ред Общото събрание обсъди постъпилите предложения за членове 

на УСП. (При наличие на вече избрани по-малко от 5 ученика, Общото събрание ги 

потвърждава с гласуване и ги допълва с още членове до 5.) За председател на УСП Общото 

събрание избра…….................................................................... с мандат до края на учебната 

година. 
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По т. 2 от дневния ред  Общото събрание избра представителите на паралелката в:   

1. Общото събрание на училището 

………………………………………………………………….. 

2.  Ученическия съвет на випуска 

…………………………………………………………… 

3.  Ученическия съвет на училищния етап 

………………………………………………………….. 

4.  Ученическия съвет на училището (за учениците от V клас нагоре) 

...................................... 

 (Един ученик може да участва най-много на 2 нива.) 

 

По т. 3 от дневния ред учениците обсъдиха постъпилите предложения за работата на 

ученическото самоуправление през учебната година. 

(Варианти: 1. Предложенията могат да се впишат в протокола.  

Вариант 2. Предложенията могат да се оформят в самостоятелен документ под 

формата на План за ученическото самоуправление. 

(Примерна първа дейност до края на календарната година – организиране 

посрещането на Коледа и Нова година по идеи на децата/учениците – присъствено или 

онлайн.) 

 

 По т. 4 от дневния ред – Разни - Общото събрание (тук се обсъждат възникнали 

въпроси извън точка 1, 2 и 3 и се протоколират само по необходимост) 

обсъди…………………………………………………………………. 

 

Поради изчерпване на дневния ред, Общото събрание на учениците при Хx клас беше 

закрито.   

 

Председател: 

 

       Протоколчик: 
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6.2. Училищен вестник 

 
 В подраздела са представени разработките на Институт за информални иновации във 

връзка с темата „Училищен вестник“, които са предоставени на Ученическите съвети на 

паралелките (УСП) и Ученическите съвети на училищата (УСУ) в трите училища-участници 

в проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и 

информално учене“. 

 

 За целите на предстоящата дейност до края на календарната година – участието на 

избраните УСП и УСУ като главни инициатори и организатори на посрещането на Коледа и 

Новата 2022 година - Ви представяме отговорите на въпросите за електронен училищен 

вестник от Анкетата за ученици в началото на проекта. 

 

Анкета за ученици – училищен вестник 

 

 Въпрос 13. Смяташ ли, че ти и твоите връстници имате нужда от „свой“ 

 електронен училищен вестник на тема „Ученическото самоуправление в 

 действие“ изцяло с име, символи и съдържание по идеи на учениците? 

 Да           40,3 %  

 Въпрос 14. Как, според теб, трябва да се разпространява вестника? 

 Безплатно           70 %   

  С минимална цена         20,7 % 

 Абонамент           9,4 %  

Отговорът на втория въпрос показва, че децата/учениците искат да имат достъпно за 

всички издание, без да го използват като инструмент за набиране на средства за дейността 

на ученическото самоуправление. Този факт би могъл да послужи като покана към 

възрастните да правят нефиксирани като стойност дарения в полза на изданието, както и да 

се включват като доброволци в неговото създаване. 

Издаване на училищен e-вестник „Ученическото самоуправление в действие“  

изцяло с име, символи и съдържание по идеи на учениците е форма на „обратна връзка“ за 

резултатите от ученическото самоуправление. Материали за него биха могли да подават 

всички паралелки, но неговото оформяне би следвало да се осъществява от учениците от V 

клас нагоре при съучастието на възрастните – учители и родители. 

Издаването на неговия първи брой е подходящо да стане в началото на м. януари 2022 

година, но подготовката за Новата година е подходящ повод за събиране на материалите за 

вестника. В него могат да се включат с министатии и класни ръководители, които да 

споделят своя опит от работата по създаването и първите стъпки на Ученическия съвет в 

паралелката.  

Създаването на писмени следи от работата на Ученическите съвети в паралелките и 

на Ученическия съвет на училището е важен елемент от описанието на положителните 

модели на ученическо самоуправление, които да представим на училищата в цялата страна. 
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Помагало 

„Как се прави училищен вестник?“ 

 

Стъпка 1: Проучване на потребностите на учениците 

 

 Тематична извадка от „Анкета за ученици“, свързана с издаването на училищен 

вестник. 

 С получер курсив са отбелязани отговорите, които илюстрират важни за учениците 

избори, които имат отношение към дейностите по създаването на бъдещия училищен вестник. 

 Въпрос 9: Какво обичаш да правиш през свободното си време? 

 Да играя          60,6 % 

 Да слушам музика        51,2 % 

 Да спортувам         43,5 % 

 Да измислям разни работи с приятели     43,1 % 

 Въпрос 10. Трябва ли твоята паралелка да има специални символи, които да я 

 отличават от останалите паралелки?  Отбележи само тези, които одобряваш. 

 Емблема          37,1 % 

 Девиз          32,1 % 

 Значка          28,6 % 

 Тайна парола         27,4 % 

 Тениска с емблема        16,3 % 

 Отговорите на въпроси 13 и 14, свързани конкретно с вестника, вижте на предходната 

страница. 

 Въпрос 16. Предпочитани теми 

 Взаимоотношения деца – деца      45,5 % 

 Взаимоотношения деца – учители      39,6 % 

 Спорт          34,5 % 

 Взаимоотношения деца – общество     29,2 % 

 Взаимоотношения деца – родители      27,8 % 

 Театър, изобразително изкуство      23,6 % 

 Природонаучни знания        20,6 % 

 Музика          17,7 % 

 Взаимоотношения деца – улица      15,8 % 

 История, философия, религия, литература     14,7 % 

 Всички изброени дотук        24,9 % 

 Въпрос 17. Посочи трите най-важни очаквания на децата/учениците, които те 

 биха могли да постигнат чрез ученическото самоуправление? 

 Да усвоят техники за мотивация, комуникация и работа в екип 62,5 % 

 Да добият повече опитност и практика в самоуправлението  54,6 % 

 Да реализират най-оригиналните си и работещи идеи   48,3 % 
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 Издаването на училищен e-вестник „Ученическото самоуправление в действие“ 

изцяло с име, символи и съдържание по идеи на учениците е средство да се стимулира  

ученическото самоуправление, когато учениците не само виждат резултатите от своята 

дейност, но могат и да ги покажат пред обществото. 

 

Стъпка 2: Създаване на екип 

 

 За да се създаде и издава вестник, е необходим разнороден екип от специалисти и 

отговорни лица. 

1. Редколегия. Препоръчително е в редколегията да влязат ученици над V клас, които 

имат афинитет и изявени способности в писането на текстове, рисуването и 

фотографирането. Членовете на Редколегията могат да бъдат колкото е необходимо 

като численост, за да поемат солидарно всички отговорности по списването и 

издаването на вестника. Желателно е членовете на Редколегията да не са членове на 

Ученическите съвети в паралелките или на Ученическия съвет на училището. Това 

ще гарантира изпълнението на задачите им и ще увеличи броя на учениците, 

ангажирани с дейностите на ученическото самоуправление. Членовете на 

Редколегията ще събират, селектират и редактират материалите, постъпващи от 

паралелките и ще ги подготвят за отразяване във вестника в обобщен вид. Всеки 

член на Редколегията отговаря за една тематична област (например предпочитаните 

теми от въпрос 16 на анкетата, представени по-нагоре). 

2. Репортери. Всяка паралелка от I до XII клас е желателно да има свой репортер за 

Училищния вестник. Репортерите ще осъществяват връзката между паралелките и 

Редколегията на вестника и ще отговарят за подготовката на материали, отразяващи 

живота в паралелката и дейността на ученическото самоуправление в нея. 

Подходящи за тази роля са деца с развити комуникативни умения, които не се 

притесняват да общуват с хора от различни възрасти, с организационни качества и 

творчески умения. Те ще интервюират, пишат, рисуват, фотографират най-важните 

събития в живота на паралелката, които да се отразят във вестника.  Желателно е 

репортерите да не са членове на Ученическите съвети в паралелките или на 

Ученическия съвет на училището. Репортерите биха могли да създадат свои екипи 

от съученици в паралелката, които да им помагат. Това ще разшири броя на 

учениците, ангажирани с ученическото самоуправление. 

3. Главен редактор. Главен редактор на училищния вестник би могъл да бъде ученик 

от последните класове в училището, за да има необходимия житейски, 

организационен и творчески опит. Желателно е той да е с доказани литературни и 

художествено-творчески способности. Негова отговорност е да ръководи 

Редколегията на вестника. Той би могъл да има заместници, с които да си 

разпределят задачите.  

4. Редакционен съвет. В Редакционния съвет участват деца и възрастни. Освен 

Главния редактор и неговите заместници в Редакционния съвет могат да участват 

учители по български език и литература, учители по изобразително изкуство, 
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педагогически съветници, психолози, родители-журналисти или издатели. 

Редакционният съвет подпомага професионално създаването на училищния 

вестник, но е желателно да не налага свои решения и виждания, а да насърчава 

изявите на учениците. 

5. Дизайнери. Дизайнери са ученици, които могат да работят с компютърни програми 

за предпечат. Ако в училището няма или не могат да бъдат подготвени такива 

ученици, тази дейност ще трябва да се поеме от възрастни – учители или родители 

като съучастници в ученическото самоуправление, които да се включват като 

доброволци в създаването на вестника. Възможно е вестникът да се издава и без 

специални оформителски програми, като се използват програмите в офис пакетите 

на компютрите и се разпространява като PDF във формат А4. 

6. Спонсори. Ако вестникът ще се разпространява безплатно, неговото издаване ще е 

свързано с минимални разходи, които трябва да бъдат осигурени. Спонсори на 

вестника могат да бъдат фирми на родители или на местни бизнесмени, ако бъдат 

поканени по подходящ начин като съучастници в ученическото самоуправление. 

Родителите могат да влязат в ролята и на дарители, според своите възможности и 

желания, възмездявайки получаването на вестника. По този начин биха се 

акумулирали средства не само за вестника, но и за дейностите на ученическото 

самоуправление в училището. Това може да се обявява на страниците на вестника и 

при желание от страна на дарителите, да се разкрива тяхната самоличност под 

формата на публични благодарности. 

7. Разпространители. В тази роля следва да влязат всички членове на училищната 

общност: учениците, учителите, директора. Училищният вестник е орган на 

ученическото самоуправление в училището и негова представителна визитна 

картичка. 

 

Стъпка 3: Макет на вестника 

 

1. Име на вестника. Името на вестника трябва да е кратко, ясно и уникално. Да 

представя училището по атрактивен начин, без да включва името на самото 

училище или неговия патрон. Предложения за име на Училищния вестник могат 

да правят всички ученици в училището чрез Ученическите съвети на паралелките. 

Възрастните би следвало да се намесят само, ако избраното от децата име не 

отговаря на общочовешките ценности и добрите нрави в училището. 

2. Лого. Логото включва уникална „иконка“ (картинка), запазен цвят и шрифт, име и 

слоган (кратка фраза от пет или по-малко думи, която обобщава дейността по сбит 

начин). 

3. Глава на вестника. Главата на вестника съдържа неговото име, включва логото 

или отделни негови части, подзаглавие (например „Ученическото самоуправление 

в действие“), данни за издателя (пълното име на училището), данни за броя (Брой 1, 

януари 202… година), данни за начина на разпространение (Разпространява се 

безплатно / по абонамент / срещу дарение / с препоръчителна цена 1.00 лв.). 
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4. Съдържание на вестника. Традиционно вестниците имат тематични рубрики, 

които се разполагат на отделните страници. Възможно е да има страници с 

постоянни рубрики и страници със свободно съдържание в зависимост от 

постъпилите материали. Поддържането на постоянни рубрики би могло да създаде 

затруднения. Най-важните страници са първата, двете централни (в печатните 

вестници се наричат фолио, което позволява разполагане на по-големи материали) 

и последната. На първа страница може да се отдели място със заглавие „В броя“ и 

там да се изведат заглавията на най-важните материали за съответния брой. 

Интерес представляват разделите за обяви, извадки от @ на вестника, забавните 

страници с креативни задачи. Важно е текстовете да се редуват или съпровождат 

от илюстративни материали – снимки или рисунки на ученици, карикатури. Броят 

на страниците следва да е постоянен – обикновено 8, 16, 32 страници. Ако 

вестникът се издава един път месечно, вероятно ще се наложи по-голям обем при 

формат А4.   

5. Издателско каре. Традиционно най-долу на последната страница на вестника се 

оформя издателското каре, в което се включва името на вестника или неговото 

лого, членовете на екипа за съответния брой с техните имена, данни за начина на 

издаване, телефон за връзка и електронна поща. В карето могат да се включват и 

допълнителни текстове по необходимост, като информация за авторското право, 

отговорността на авторите за публикуваните материали и др. До карето или в него 

се поместват поканите към спонсорите и дарителите. Благодарностите към тях се 

изразяват на първа страница на вестника. 

 

Издаването на първи брой на Училищния вестник е подходящо да стане в началото на 

м. януари 202… година. Той може да не е съвършен, важното е да се започне и да не се 

пропускат важни събития от живота на училищната общност. Подготовката за празнуването 

на Коледа и посрещането на Новата година е подходящ повод за събиране на материалите за 

вестника. В него могат да се включат и възрастни (класни ръководители, директора, 

родители и други съучастници на ученическото самоуправление) с министатии или 

интервюта, в които да споделят свои виждания и опит по функционирането на 

структурираното ученическо самоуправление в училището.   

Пожелаваме успех в създаването на Училищния е-вестник като общо дела на всички 

съучастници в ученическото самоуправление: учениците; учителите; директора; родителите; 

местните институции, обществениците и медиите; бизнеса и НПО! 

Нека Новата година се запомни с впечатляващия първи брой на Училищния е-вестник 

и творческия подем на ученическата колегия! 

 

Помагалото е разработено от Таня Желязкова-Тея, издател и член на СБЖ 
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6.3. Празници 

 

 Празниците съпровождат живота ни почти всеки ден. Най-малобройни в Празничния 

календар са официалните празници, които са и неработни. За България те са: 

1 януари - Нова година. 

3 март - Ден на Освобождението на България от османско иго - национален празник. 

1 май - Ден на труда и на международната работническа солидарност. 

6 май - Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия. 

24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и 

култура и на славянската книжовност. 

6 септември - Ден на Съединението. 

22 септември - Ден на Независимостта на България. 

1 ноември - Ден на народните будители - неприсъствен за всички учебни заведения. 

24 декември - Бъдни вечер. 

25 и 26 декември - Рождество Христово. 

Велики петък, Велика събота и Великден - неделя и понеделник, които в 

съответната година са определени за празнуването му. 

 По-чести са големите религиозни празници, които са свързани с почитането на 

личности от църковния календар на православното християнство. Тук не трябва да забравяме 

и религиозните празници на останалите етнически общности, които живеят в България – 

турци, арменци, евреи, роми и др. За тях тези празнични дни също са неработни и 

неприсъствени. 

 С множество религиозни деятели или празници са свързани честванията по име или 

т.нар. именни дни, които празнуват много хора през цялата година. 

 Не малко професионални общности имат свои професионални празници, наречени Ден 

на … (например на геодезиста, пчеларя, археолога, програмиста, юриста, млекаря, 

библиотекаря, строителя, хотелиера, енергетика, PR-а, градинаря, железничаря, готвача, 

миньора, архитекта, застрахователя, лекаря, строителя, писателя, художника, учените, 

металурга, месаря, урбаниста, охранителя, адвоката, банкера и др.).  

 Съществуват и множество Световни, Международни или Европейски дни, свързани с 

определен вид дейности, институции или личности (например на семейството, мъжа, жената, 

бащата, бабите, мира, здравословното хранене, мигрантите и бежанците, Бийтълс, снега и 

снежния човек, талантите, изкуството, прегръдката, усмивката, целувката, радостта, 

влюбените, приятелството, доброто, безопасния интернет, радиото, доброто, котките, 

бездомните животни, тормоза в училище, боя с възглавници, съня, мозъка, приказката, 

поезията, театъра, кукления театър, танца, музиката, джаза, фотографията, палачинката, 

слънцето, земята, водата, морето, гората, птиците, климата, вятъра, авиацията и 

космонавтиката, изкуствата, книгата и авторското право, четенето, телефона, НЛО  и още 

много други, някои от тях изненадващи и атрактивни). 

 Много са малко дните през година, в които да няма някакъв празник от изброените по-

горе видове. 
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 Празничният календар, който е подходящ целогодишно за ученическото 

самоуправление, е публикуван в методическото помагало „Ученическото самоуправление. 

Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“ (http://www.mon.bg/bg/27), с. 199-201. 

 В проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и 

информално учене“ стимулирахме Ученическите съвети на паралелките (УСП) и 

Ученическите съвети на училищата (УСУ) да насочат своите усилия и да изпробват 

творческия си и организаторски талант към два празнични цикъла: Коледно-Новогодишния и 

майските празници (1 май – Ден на труда, 6 май – Гергьовден и Ден на храбростта и 

Българската армия, 9 май – Ден на Европа и на ученическото самоуправление, 24 май - Ден на 

светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската 

книжовност). 

 Позволихме си да отправим мотивиращо писмо до УСП само за  Коледно-

Новогодишния празничен цикъл. 

 

До Ученическите съвети на паралелките 

 

Скъпи ученици! 

 

 Поздравяваме Ви за успешния избор на Ученическия съвет на паралелката! 

 Пожелаваме Ви ползотворна дейност в подкрепа на инициативността, креативността и 

организираността на всички ученици в паралелката, за да развиете чрез ученическото 

самоуправление Вашите личностни и граждански умения и да се подготвите за пълноценното 

си участие в живота на училищната общност! 

 Вие имате шанса веднага да покажете на възрастните на какво сте способни чрез 

ученическото самоуправление. Останаха само броени седмици до Коледа и Новата 2022 

година. Организирайте посрещането им в паралелката, независимо дали присъствено 

или дистанционно! 

 Не забравяйте да почерпите опит и съдействие от Вашия класен ръководител, който е 

най-преданият съучастник в ученическото самоуправление! 

 Не пропускайте да поканите за тази дейност и друг Ваш верен съучастник в 

ученическото самоуправление – Вашите родители, които могат да Ви подкрепят съобразно 

своите възможности. 

 Най-интересните идеи и празнични събития ще бъдат включени в модела на 

ученическо самоуправление, създаден от паралелка в съответния училищен етап на училище 

и ще бъдат популяризирани в училищата в страната като добра практика. Затова не 

забравяйте да ги опишете и съхраните чрез снимки и видеозаписи! 

 С тази дейност ще можете да участвате в предстоящия Конкурс за иновативни идеи 

„Ученическото самоуправление - лесно и интересно“. 

 Пожелаваме Ви успех! 

  

 

 

http://www.mon.bg/bg/27
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 Препоръка: 

 Класните ръководители на паралелките от I до IV клас могат да съучастват в 

ученическото самоуправление като учители и консултанти. 

 Класните ръководители на паралелките от V  до XII клас е желателно да 

съучастват в ученическото самоуправление като консултанти и партньори. 

 

*** 

 Майските празници бяха включени в цикъла от дейности, с които УСП и УСУ 

участваха в Конкурса за иновативни идеи „Ученическото самоуправление - лесно и 

интересно“. Затова ги оставихме да измислят, творят и организират свободно своите празници. 

Резултатите от усилията и таланта им ще намерите в подраздел 7.3. 
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7. Нашите иновативни продукти 
 

В този раздел на сборника представяме най-добрите разработки, участвали в   Конкурса 

за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“. Всъщност, това са 

резултати от ученическото самоуправление в паралелките и в училищата-участници в проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ 

през учебната 2021/2022 година. Подредихме голямото разнообразие от продукти на 

ученическото самоуправление в три тематични раздела според водещата идея в тях. Тук ще 

намерите достатъчно и интересни модели на документи и дейности, които могат да бъдат 

използвани като добри практики във всяко училище.  

 

7.1. Документация за ученическото самоуправление 

 

Това е много важен подраздел на сборника, в който са включени необходимите за  

дейността на ученическото самоуправление документи. Съставянето им не е лека задача, която 

често демотивира и учениците, и възрастните като консултанти да ги изготвят. Затова 

предлагаме модели, които могат да се адаптират в зависимост от особеностите на всяка 

училищна общност. 

Тук са включени два модела на устави на Ученическите съвети на училищата, два 

Етични кодекса, два вида Правила на класа, План на ученическото самоуправление за една 

учебна година, Атестационна карта за награждаване. Материалите са представени в 

автентичното оформление на техните автори. 

 

*** 

 

Предлагаме Ви два варианта на устави на Ученическите съвети на училищата. В 

редактираната версия е отстранена правната неточност в документ на управителен орган, 

създаден по реда на чл. 171 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование, да 

се употребяват едновременно правните фигури на Ученически съвет и на Управителен 

съвет. Управителният съвет е орган за управление на организации, създадени по реда на 

Закона за юридическите лица с нестопанска цел, в които могат да членуват само физически 

дееспособни лица. По смисъла на чл. 2 от Закона за закрила на детето всяко физическо лице 

до навършването на 18 години е дете.   

При редактирането бяха отстранени и други правни неточности, направени 

необходимите допълнения и приложени правилата за оформление на такъв вид документи с 

юридически характер. 

 

*** 
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Устав 

на 

Ученическия съвет на училището в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ 

 

Редактирана версия 

 

Глава I. Общи положения 

 

Чл. 1.  Ученическият съвет (УС) в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ е:  

1. Доброволна, младежка, самоуправляваща се, демократична, нерелигиозна и политически 

независима организация. 

2. Орган на ученическото самоуправление на ниво училище, създаден на основание чл. 171 

ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), който дава 

възможност за колективна защита на предвидените в закона права на учениците, за 

публичност и гласност при изявяване на техните интереси. 

 

Глава II: Цел и дейност 

 

Чл. 2. Основните цели на Ученическия съвет в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ са:  

1. Да обединява и представлява учениците от училището. 

2. Да спомага за организирането на конструктивен диалог с цел подобряването на 

взаимоотношенията ученик-ученик, ученик-учител , ученик-ръководство;  

3. Да стимулира учениците в посока изразяване на тяхната позиция и спомага за изграждането 

на отговорно гражданско поведение;  

4. Да работи за популяризирането и развиването на ученическото самоуправление в 

училището, с цел пълноценно участие на учениците при вземане на решения, касаещи 

образователния процес и престоя им в училище.  

 

Чл. 3. Ученическият съвет защитава правата на учениците в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ 

и работи в съответствие с Конституцията на Република България, Закона за закрила на детето, 

ЗПУО,  международните конвенции за правата на детето и правата на човека, Правилника за 

устройството и вътрешния ред на училището и Устава на Ученическия съвет. 

Чл. 4. Ученическият съвет: 

1. Взаимодейства с:  класните ръководители и учителите; директора, училищното 

ръководство и Педагогическия съвет; родителските съвети по паралелки; Обществения 

съвет на училището; Училищното настоятелство. 

2. Сътрудничи с: ученическите съвети на други училища; извънучилищни институции, 

организации и фирми; структури на гражданското общество.  
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Чл. 5. Седалище на УС и адрес: София 1505, р-н Слатина, бул. „Ситняково“ № 21. 

Ученическият съвет използва за своята дейност базата на училището, има свое име, мото, лого 

и средства за комуникация. 

Глава III: Членство 

 

Чл. 6. Право на членство в Ученическия съвет има всеки ученик от пети до дванадесети клас 

в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. 

 

Чл. 7. Всяка паралелка от първи до дванадесети клас има право на двама представители в 

Общото събрание на учениците в училището. 

 

Чл. 8. След провеждане на избори за ученически съвети във всяка паралелка се избират и по 

двама представители в Общото събрание на учениците в училището. 

 

Чл. 9. Класните ръководители оказват съдействие при избиране на ученическите съвети в 

паралелките и техните представители в Общото събрание и осведомяването на учениците за 

дейността на Ученическия съвет на училището.  

 

Чл. 10. Всеки член на Общото събрание на учениците има право:  

1. Да избира и да бъде избиран за член на Ученическия съвет на училището;  

2. Да предлага и участва в разработването и реализирането дейностите на съвета, както и да 

търси подкрепа при реализирането на свои проекти, припокриващи се с общите цели на 

организацията;  

3. Да изразява позиция безпристрастно и свободно по всички въпроси и проблеми, касаещи 

работния процес на съвета, както и цялостния образователен процес;  

4. Да предлага промени в настоящия Устав по време на заседание на Общото събрание.  

 

Чл. 11. Всеки член на Ученическия съвет е задължен:  

1. Да участва редовно в заседанията на Ученическия съвет;  

2. Да спазва настоящия Устав и Етичния кодекс;  

3. Да изпълнява решенията, взети от Общото събрание на учениците.   

4. Да съдейства за постигането на целите на Ученическия съвет.  

 

чл. 12. Членството на ученик в Ученическия съвет се прекратява при:  

1. Подаване на молба за напускане на Ученическия съвет по собствено желание и с 

предварителна обосновка;  

2. При системно нарушаване на Етичния кодекс;  

3. При завършване на образованието си в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“;  

4. При 3 необосновани отсъствия от срещи на Ученическия съвет по негова преценка;    

5. С решение на Ученическия съвет по молба на мнозинството от съответната паралелка, която 

той представлява;  
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6. С решение на Ученическия съвет след налагане на наказание по чл. …. от правилника на 

училището. 

Глава IV: Структура и органи 

 

Общо събрание 

 

Чл. 13. Върховен орган на ученическото самоуправление в училището е Общото събрание на 

учениците. 

 

Чл. 14. Общото събрание се състои от двама представители на всяка паралелка от пети до 

дванадесети клас и по един представител на всяка паралелка от първи до четвърти клас. 

 

Чл. 15. Общото събрание:  

1. Приема и изменя настоящия Устав;  

2. Избира и освобождава Председател и членове на Ученическия съвет;  

3. Приема годишен план за работата на Ученическия съвет в началото на всяка учебна година;  

4. Приема отчет за изпълнение на годишния план за работата на Ученическия съвет в края на 

всяка година.  

 

Чл. 16. Общото събрание се свиква по инициатива на Ученическия съвет или на най-малко ⅓ 

от неговите членове.   

 

Чл. 17. Общото събрание е валидно, ако присъстват най-малко половината от неговите 

членове. 

  

Чл. 18. Всеки член има право на един глас в рамките на Общото събрание.  

 

Чл. 19. Решенията на Общото събрание по чл.15 т.1 и 2 се взимат с мнозинство ½ от неговите 

членовете, а по т. 3 и 4 с обикновено мнозинство ½ от присъстващите. 

 

Председател на Ученическия съвет 

 

Чл. 20. Председателят на Ученическия съвет:  

1. Представлява Ученическия съвет пред организации, органи и обществеността;  

2. Ръководи дейността на Ученическия съвет;  

3. Свиква заседания на Ученическия съвет; 

4. Няма право да изразява пристрастност при вземането на решения;  

5. Няма право да членува в организации с политическа или религиозна обвързаност.  

 

Чл. 21. Председателят не може да бъде представител на своята паралелка пред Ученическия 

съвет. 
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 Чл. 22. В случай на невъзможност, отсъствие или прекратяване на мандата на Председателя, 

функциите му се изпълняват от заместник-председателя, до неговото връщане или до 

избирането на нов председател.  

Чл. 23. Ученици от дванадесети клас нямат право да се кандидатират за позицията 

Председател на Ученическия съвет. 

 

Ученически съвет 

 

Чл. 24. Ученическият съвет се състои от:  

1. Председател на Ученическия съвет;  

2. Зам.- председател на Ученическия съвет;  

3. Секретар на Ученическия съвет;  

3. По един представител на випуск от пети до дванадесети клас.  

 

Чл. 25.  Ученическият съвет:  

1. Осигурява изпълнението на решенията на Общото събрание;  

2. Подготвя и внася за разглеждане на Общото събрание годишен план за дейността на 

Ученическия съвет;  

3. Подготвя и внася за разглеждане на Общо събрание отчет за дейността на Ученическия 

съвет;  

4. Свиква Общото събрание на учениците;  

5. Създава, преобразува и закрива комисии;  

6. Взема решение за стартирането и прекратяването на всяка дейност на Ученическия съвет.  

 

Чл. 26. С цел подпомагане на работата си, Ученическият съвет със свое решение може да 

създава комисии и работни групи. 

 

Чл. 27. Решението за създаване на комисия или работна група трябва да съдържа:  

1. Наименованието на комисията / работната група;  

2. Целта на комисията / работната група; 

3. Периода на действие на комисията / работната група; 

4. Името на член от Ученическия съвет, отговорен за координирането на дейността на 

комисията / работната група. 

 

Чл. 28. Членовете на Ученическия съвет нямат право да са представители на паралелката си в 

Общо събрание на учениците. 

Секретар 

 

Чл. 29. Секретарят на Ученическия съвет:  

1. Отговаря за съхранението на документацията на Ученическия съвет;  
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2. Води протокол по време на Общото събрание и заседанията на Управителния съвет;  

3. При поискване предоставя достъп до документите на съвета на всеки член.  

 

Чл. 30. Секретарят няма право да е представител на паралелката си в Общо събрание на 

учениците.  

Контролна комисия 

 

Чл. 31.  Контролната комисия се състои от трима членове, избрани от Общото събрание на 

учениците.   

 

Чл. 32.  Контролната комисия:  

1. Следи за спазването на Устава и Етичния кодекс на Ученическия съвет;  

2. Следи за изпълнението на решенията на Общо събрание и Ученическия съвет;  

3. Произнася се / дава становище при осъществяването на процедурите по отстраняване на 

Председателя, членовете на Ученическия съвет и членовете на Общото събрание на 

учениците.   

 

Чл. 33.  Членовете на Контролната комисия нямат право да бъдат представители на 

паралелката си в Общото събрание на учениците.  

 

Глава V: Процедури 

Чл. 34.  Избори:  

1. Провеждат се на първото Общо събрание в началото на учебната година;  

2. Избира се Председател, Заместник-председател, Секретар, членове на Ученическия съвет и 

членове на Контролната комисия.    

3. Изборите се осъществяват чрез тайно гласуване с бюлетина с имената на кандидатите;  

4. Всеки член на Общото събрание упражнява правото си на вот чрез 1 бюлетина за съответния 

избор. (Приложение № 2: Изборни книжа)  

5. За избран се счита кандидат, получил най-много гласове, а при избор на Председател - 

кандидатът, получил повече от ½ от гласовете на членовете на Общото събрание.   

6. Общото събрание може да приеме и допълнителни правила във връзка с провеждането на 

изборите;  

7. Мандатът на избраните е с продължителност една астрономическа година, считано от датата 

на провеждане на Общото събрание.  

 

Чл. 35. Пълномощията на Председателя, Зам.-председателя, Секретаря и членовете на 

Контролната комисия се прекратяват предсрочно при:  

1. Доброволно отказване от поста, мотивирано с писмено лично обяснение;  

2. Трайна невъзможност да изпълнява правомощията си;   

3. С решение на Общото събрание на учениците.   
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Чл. 36.  Процедура за отстраняване на ръководството на Ученическия съвет и Контролната 

комисия: 

1. Председателят, заместник-председателят и секретарят на Ученическия съвет и членовете на 

Контролната комисия могат да бъдат предложени за изключване от всеки член на Общото 

събрание, след предварителна обосновка на предложението пред Ученическия съвет;  

2. Общото събрание гласува отстраняването на съответния член, като взима решение с 

мнозинство ½ от членовете си.   

 

Чл. 37. Отстраняване на член от Ученическия съвет и Контролната комисия може да стане по 

следните основания:  

1. Системно неспазване на Устава и Етичния кодекс на Ученическия съвет;  

2. При системно неизпълнение на задачите, поставени от съвета и Общото събрание; 

3. При установяване на нарушение на законовите разпоредби на Република България.  

 

Чл. 38. Процедура за отстраняване на членовете на Ученическия съвет и комисиите / 

работните групи: 

1. Всеки член на Ученическия съвет може да бъде предложен за изключване от председателя 

или от член на комисията / работната група, в която членува;  

2. Предложението се разглежда от Ученическия съвет;  

3. По преценка на Ученическия съвет в конкретни ситуации има възможност предложеният да 

бъде временно отстранен.  

4. Окончателното решение за отстраняване на член на Ученическия съвет се взема от Общото 

събрание, а на член на комисия / работна група – от Ученическия съвет. 

Глава VІ. Финансиране 

Чл. 39. Финансово дейността на Ученическия съвет се подпомага от Училищното 

настоятелство, дарители и спонсори. 

Чл. 40. Ученическият съвет може да организира кампании за набиране на средства, 

благотворителни дейности и други инициативи на учениците с цел финансова подкрепа на 

дейността на ученическото самоуправление на всички нива в училището.  

Преходни и заключителни разпоредби 

§ 1. Този Устав е изготвен от ......................... и приет от Общо събрание на учениците от 23. 

СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. 

§ 2. Уставът влиза в сила от ................ година. 

*** 

 В следващата нередактирана версия на документа присъства странната от правна 

гледна точка фигура на Управителен съвет на Ученическия съвет (чл. 4). Правно е 

неиздържано Ученическият съвет да има Управителен съвет. Ако Ученическият съвет 
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трябва да има своя подструктура в намален състав, то тя би трябвало да се нарича 

Организационно бюро. 

 Документът е оформен по-свободно от гледна точка на нормативността със 

стриктни членове и алинеи. 

 Чл. 2 не отчита правото на Ученическите съвети на паралелките от I до IV да имат 

свое пълноправно представителство в Ученическия съвет на училището. Ако членове на 

Ученическия съвет стават председателите и зам.-председателите на паралелките, това би 

довело до две нежелателни последствия: 1. Претоварване на едни и същи ученици с 

ангажименти и отговорности към ученическото самоуправление на две различни нива – в 

паралелката и в цялото училище. 2. Намаляване броя на учениците, ангажирани с 

ученическото самоуправление като цяло и конкретно с лидерските позиции в него. 

 Общото събрание по чл. 3 би следвало да бъде от специално избрани членове от всички 

паралелки в училището от I до VII/ XII клас, а не от членовете на Ученическия съвет. 

 Споменатите проблеми бяха отстранени в редактираната версия на Устава на 23. 

СУ, но Ви предоставяме и нередактирана версия на Устава на 50. ОУ, за да се запознаете с 

разликите. 

*** 

 

Устав  

на Ученическия съвет на училището в 50. ОУ „Васил Левски“, 

приет на Учредително събрание на УСУ на 13.12.2021 година 

 

Нередактирана версия 

 

 Чл. 1. Общи положения 

1. Правила за организация и функциониране на Ученическия съвет. 

Ученическият съвет е: 

1.1. Доброволна организация, която е демократична, самоуправляваща се, нерелигиозна и 

политически независима. 

1.2. Трибуна за ученически идеи и желания за удовлетворяване на социалните и 

образователните им потребности. 

1.3. Ученическият съвет работи изцяло в съответствие с всички закони и Правилника за 

вътрешен ред в 50. ОУ „Васил Левски“.  

1.4. Върховен орган на Ученическия съвет е Общото събрание (ОС), негов управителен 

орган е управителният съвет (УС). 

2. Дейности на Ученическия съвет: 

2.1. Заседава един път месечно – всяка първа седмица от месеца. ОС се свиква 

допълнително, когато става въпрос за извънредни ситуации, които не търпят отлагане. 

Продължителността на събранията е 40 минути, като при необходимост се удължава 

времето. 

2.2. Отговаря за сформирането на нови клубове и инициира проекти, самостоятелно или 

съвместно с учители, училищното ръководство, родители и други училища. 



100 

 

2.3. Проучва интересите на учениците и съдейства за организиране на подходящи 

дейности. 

2.4. Търси сътрудничество с родители, учители, ръководството на училището, НПО-та и 

други. 

3. Цели на Ученическия съвет: 

3.1. Да представлява и обединява учениците от 50. ОУ „Васил Левски“. 

3.2. Да дава гласност на проблемите на учениците. 

3.3. Да защитава правата и интересите на учениците. 

3.4. Да подтиква учениците към желание за самоуправление и поемане на отговорност. 

3.5. Да участва активно в дейности, насочени към позитивното личностно развитие на 

учениците и поемане на отговорност, като дава предложения за различни проекти и 

участва в реализирането им. 

  

 Чл. 2. Членство 

Право на членство в Ученическия съвет има всеки един настоящ ученик от V до VII клас 

в 50. ОУ „Васил Левски“, след избирането му за председател/зам.-председател на класа. 

Като асоциирани членове, без право на глас, могат да участват председатели/зам.-

председатели на паралелките от III и IV клас, с цел осигуряване на приемственост. 

1. Всеки член, настоящ ученик от V до VII клас в 50. ОУ „Васил Левски“, има право: 

1.1. на един глас на ОС, без значение от броя представители от дадения клас. 

1.2. да се кандидатира за длъжност председател, заместник-председател, секретар. 

1.3. да изразява отношение към дневния ред, всички проекти и други инициативи и 

дейности на Ученическия съвет и сам да предлага такива. 

1.4. да взема отношение по Правилника за вътрешния ред, касаещ учениците. 

1.5. да защитава интересите на съучениците си пред ръководството и ПС. 

1.6. да застане заедно с председателя на Ученическия съвет в защита на свой съученик пред 

ПС в случай на негово провинение или обвинението му в такова. 

2. Всеки член е длъжен: 

2.1. да присъства на заседанията, като при отсъствие е задължен да посочи свой заместник. 

2.2. да спазва реда и конструктивната атмосфера на заседанията и да изпълнява 

възложените му задачи. 

2.3. да спазва Правилника за вътрешния ред на училището и правилата, отбелязани в 

Устава на Ученическия съвет и Етичния кодекс. 

2.4. да проявява обективност при вземане на решения, касаещи училищния живот. 

2.5. да представя безпристрастно и аргументирано становището си по всеки обсъждан 

въпрос. 
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2.6. да уведомява съучениците си за взети решения, дискутирани проблеми и събития на 

Ученическия съвет. 

2.7. да търси среща с учителите и ръководството на училището винаги когато възникне 

важен за учениците проблем. 

Ако член иска да предложи гласуване на събрание, трябва да бъде подкрепен от поне още 

трима от списъчния състав на Ученическия съвет. 

Чл. 3. Общо събрание (ОС) 

1. Състои се от всички членове на Ученическия съвет. 

2. Изменя и допълва устава. 

3. Взема решения по всички въпроси, поставени в неговата компетентност от 

настоящия устав. 

  

Чл. 4. Управителен съвет (УС) на Ученическия съвет 

1. Състои се от председател, заместник-председатели и секретар. 

2. Решенията за промени в Устава се приемат от УС и се гласуват на ОС. 

3. Всеки от членовете на УС отговаря за: 

 Организацията на проектите; 

 Рекламата и спонсорството; 

 Отношенията с медиите. 

4. Мандата на членовете на УС е със срок една година. След изтичането на мандата 

членовете на Ученическия съвет издигат кандидатури за нов УС и се гласува на Общо 

събрание. 

5. При напускане на член на УС преди изтичането на мандата, другите членове издигат 

кандидатура на негов заместник и се гласува на Общо събрание. 

 

Чл. 5. Правомощия и задължения на управителния съвет 

1.  Правомощия и задължения на председателя на Ученическия съвет: 

1.1. Свиква УС, когато е наложително; 

1.2. Представлява Ученическия съвет пред външни лица и организации; 

1.3. Открива, ръководи и закрива заседанията на Ученическия съвет; 

1.4. Той или негов заместник представлява 50. ОУ „Васил Левски“ на заседанията на 

Софийски ученически съвет и други подобни форуми; 

1.5. Има право да се застъпва за учениците пред ПС; 

1.6. Има право да присъства на ПС, когато въпросите, които се разглеждат, засягат пряко 

Ученическия съвет или учениците, но не е задължително. 

2. Правомощия и задължения на заместник-председателя на Ученическия съвет: 
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2.1. Замества председателя на Ученическия съвет във всички дейности, когато се 

наложи; 

2.2. Когато председателят не отсъства, зам.-председателят подпомага дейността му в 

Ученическия съвет; 

2.3. Изпълнява дейностите, които председателят му е делегирал. 

3. Правомощия и задължения на секретаря на Ученическия съвет: 

3.1. Води стриктна документация. Пише протоколи от Общо събранието и Управителния 

съвет. 

3.2. Изпълнява функцията на касиер на Ученическия съвет. Дава пълна отчетност за 

финансовия капитал и актуализация на базата данни всеки месец пред Ученическия 

съвет и на Общото събрание по негово усмотрение. 

 

Чл. 6. Етичен кодекс 

1. Всеки член на Ученическия съвет, по време на Общо събрание трябва: 

1.1. Да спазва умерен и възпитан тон, като не прекъсва, не обижда и не нанася телесни 

повреди на друг член. 

1.2. Да проявява толерантност и уважение спрямо останалите членове. 

1.3. Да следи за последователност и конкретика при провеждане на дискусия. 

1.4. Да бъде коректен и при необходимост да предоставя конструктивна критика. 

1.5. Да базира взаимоотношенията си с останалите членове на основата на взаимопомощ и 

сътрудничество. 

1.6. Да влага усилия за постигане целите на Ученическия съвет. 

2. Всеки член на Ученическия съвет няма право: 

2.1. Да злоупотребява с правомощията, делегирани му от Ученическия съвет. 

2.2. Да нанася телесни или психически повреди на друг член. 

*Пълният текст на Етичния кодекс е публикуван в Приложение № 2 към Протокол 

№ 1 от Учредително събрание на УСУ (вижте по-надолу). 

 

 Чл. 7. Санкции 

Отстраняване на член на Ученическия съвет при неетично поведение и неспазване на 

Етичния кодекс се разглежда в следните ситуации: 

1. Всеки присъстващ на ОС би могъл да бъде отстранен от заседание по преценка на 

председател, заместник-председател или друг член на Ученическия съвет. При подкрепа 

от поне още трима членове от списъчния състав на Ученическия съвет се гласува. При 50% 

+ един глас членът, предложен за отстраняване, се отстранява от заседанието. 

2. Отстраняване на член от Ученическия съвет може да стане при следните основания: 

2.1. Системно неспазване на Устава и Етичния кодекс на Ученическия съвет 
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2.2. Ученик бива лишен от членство в Ученическия съвет при две поредни отсъствия от 

събрание по неуважителна причина. 

2.3. При накърняване на доброто име и престижа на член на Ученическия съвет и самата 

организация. 

2.4. Накърнява доброто име и престижа на училището. 

2.5. Загуба на доверие от страна на членовете на Ученическия съвет, демонстрирайки 

несериозно отношение към задачите, възложени му от УС, и при съзнателно 

неефективно участие в Ученическия съвет. 

2.6. Всеки член може да напусне Ученическия съвет по собствено желание и с 

предварителна обосновка. 

3. Процедура за отстраняване на член на Ученическия съвет. 

3.1. Всеки член на Ученическия съвет може да бъде предложен за изключване от 

председателя или от друг член на Ученическия съвет по аргументирани причини. 

3.2. Предложението се разглежда от председателя и от членовете на ОС, които взимат 

общо решение. При 50% + един глас членът се отстранява от Ученическия съвет. 

  

Чл. 8. Мандатност 

Мандатът на всеки председател, заместник-председател и секретар е с 

продължителност една година, като той встъпва в длъжност през месец октомври. През месец 

септември се провеждат избори за нов председател, заместник-председател и секретар, като 

старите  осигуряват приемственост като обучават новия Управителен съвет. 

Чл. 9. Партньорство 

  Ученическият съвет работи в сътрудничество с: 

 Ръководството на училището; 

 Методическите обединения; 

 Етичната комисия; 

 Училищното настоятелство; 

 Ученическите съвети на други училища, НПО-та и др. подобни организации. 

 

*** 

 Етичните кодекси са много важен инструмент за регулиране на отношенията в 

човешките общности. „Всяко училище има етичен кодекс на училищната общност, който се 

приема от представители на педагогическия съвет, обществения съвет, настоятелството 

и на ученическото самоуправление по ред, определен в правилника за дейността на 

училището.“ (чл. 175 ал. 1 от ЗПУО). 

 Оригинален е подходът етични кодекси (със своя специфика) да имат и Ученическите 

съвети на училищата. В паралелките на най-малките ученици с ученическо самоуправление  

този вид документ е наречен „Правила на класа“.  
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Етичен кодекс 

на Ученическия съвет на училището в 50. ОУ „Васил Левски“ 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

50. ОУ „Васил Левски“, гр. София, като образователна институция има за цел да 

предоставя на своите възпитаници високо качество на обучение в условията на оптимална, 

развиваща се среда. Определящ фактор за постигане на тази цел е формирането на една 

активна, обединена училищна общност, споделяща единни принципи и ценности. Това е 

възможно само при наличие на ясно дефинирани правила за поведение и взаимодействие 

между всички членове на училищната общност. Тези правила се основават на високо ниво на 

сътрудничество, взаимно уважение и зачитане на индивидуалните различия. 

Етичният кодекс на училищната общност формулира ценностите и задава правилата за 

взаимодействие и общуване, споделени от Ученическия съвет на училището в  50. ОУ „Васил 

Левски“. 

Глава I 

ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. Основна цел на настоящия Етичен кодекс е да формулира принципи и ценности, които 

обединяват членовете на УС в едно демократично училище. Неговото предназначение е да 

формира култура на общуване, споделяна от нейните членове. 

Чл. 2. Участниците в УС на 50. ОУ „Васил Левски“ приемат и се стремят към следните общи 

ценности: 

 Толерантност и разбиране; 

 Доверие и състрадание; 

 Уважение и грижа; 

 Отговорност и лоялност; 

 Вежливост и коректност; 

 Честност и справедливост; 

 Солидарност и взаимопомощ. 

Чл. 3. В своите взаимоотношения, участниците в УС на 50. ОУ „Васил Левски“ се ръководят 

от следните общи принципи: 

 Всеки човек има уникална стойност, която трябва да бъде уважавана и зачитана; 

 Всеки има право на свобода на словото и убежденията, доколкото това не нарушава 

същото право у другите; 

 Всеки има право на себереализация, доколкото това не нарушава същото право у 

другите; 

 Всеки има право да защитава своите интереси, доколкото това не противоречи на 

интересите на общността; 

 Всички членове на УС спазват върховенството на закона и създадените от УС на 50. 

ОУ „Васил Левски“ правила. 

Глава ІІ 

Раздел 1. УЧЕНИЦИ 
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Чл. 4. УС на 50. ОУ „Васил Левски“ споделя и работи за спазване и реализация на 

убеждението, че: 

 Детството е изключително важен период от живота на човека; 

 Семейството е най-естествената среда за развитието на детето; 

 Всяко дете притежава неповторима уникалност и стойност; 

 На всяко дете е гарантирано правото на: 

- свобода на изразяване на мнение; 

- свобода на мисълта, съвестта, религията и убежденията; 

- формиране на собствени възгледи и право да ги изразява свободно. 

 Всяко дете има право на закрила срещу нарушаващите неговото достойнство методи на 

възпитание, физическо, психическо или друго насилие, както и форми на въздействие; 

 Всяко дете има право на закрила за нормалното му физическо, умствено, нравствено и 

социално развитие. 

Чл. 5. УС на 50. ОУ „Васил Левски“ координира и следи учениците да спазват следните норми 

на етично поведение: 

 Да проявяват самоуважение и уважение към другите и да поемат отговорност за 

собственото си поведение; 

 Да познават и спазват приетите правила и реда в училище; 

 Да не пречат на останалите при упражняване на техните права и задължения; 

 Да не използват груб език, обидни думи и злепоставяне на съученици, учители и 

родители; 

 Да не допускат насилие и тормоз в общуването си с околните; 

 Да се стремят към разбиране, толерантност и подкрепа спрямо различните хора, 

включително спрямо учениците със специални образователни потребности; 

 Да приемат за първостепенно свое задължение в училище обучението, а не 

забавлението;. 

 Да не провокират конфликти с останалите и да се стремят да ги предотвратяват, 

съобразно възможностите си и разписаните правила в училище; 

 Да се стремят към постижения, без да се отнасят пренебрежително или подигравателно 

към постиженията на другите; 

 Да проявяват внимателно, грижливо отношение към по-малките ученици; 

 Да търсят решение на проблемите като се обръщат за съдействие към родителите си, 

класния ръководител, училищния психолог и училищното ръководство; 

 Да идват на училище в приличен и чист външен вид и да не демонстрират материалните 

възможности на родителите си пред останалите; 

 Да пазят училищното имущество, което е публична собственост така, както пазят 

личните си вещи; 

 Да се грижат за чистотата в училище и извън него и да опазват околната среда; 

 Да не снимат и публикуват клипове, в които има обидно съдържание за учители, 

ученици, служители и родители; 
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 Да не качват в социалните мрежи снимки или колажи, които уронват достойнството на 

други хора - деца или възрастни; 

 Да не публикуват информация за други хора - деца или възрастни, която не отговаря на 

истината или има подвеждащ характер; 

 Да не използват груби и обидни думи и особено заплахи към други хора – деца или 

възрастни; 

 Да не влизат в непознати и съмнителни сайтове, които нямат връзка с учебния процес 

без знанието и разрешението на родителите или учителите; 

 Да не отговарят на запитвания на непознати лица по Интернет, да не създават контакти 

с тях, да не се срещат с тях и непременно да уведомяват родителите си или учители за 

всеки подобен случай; 

 Да не качват и споделят каквато и да е лична информация, на който и да е сайт без 

позволение на родител. (Личната информация включва име, адрес, телефонен номер, 

години, училището, в което учим и др.); 

 Да не поставят снимки в Интернет със свободен достъп на видимост без предварително 

одобрение от родител; 

 Да не отварят e-mail от непознат адрес и никога да не отговарят на такива писма; 

 Да не правят нищо, за което ги е помолил някой, с когото са се запознали онлайн, без 

да го обсъдят с родителите си или с учители. 

Чл. 6. За нарушаване на нормите, записани в чл. 2, чл. 3 и чл. 5, учениците носят отговорност, 

съгласно разпоредбите на Правилника за дейността на училището. 

Чл. 7. За нарушение на правата им, спрямо нормите записани в настоящия Етичен кодекс, 

учениците подават устни сигнали до класния ръководител, психолога и училищното 

ръководство, когато тези нарушения са извършени от ученици. Уведомените лица провеждат 

проучване по случая и при установяване на действително нарушение провеждат разговори със 

страните, като предприемат мерки за отстраняване на нарушението и/или налагане на санкции 

съгласно Правилника за дейността на училището. 

 

Раздел 2. РОДИТЕЛИ 

Чл. 8. УС на 50. ОУ „Васил Левски“ споделя убеждението, че: 

 Семейството е доминиращ фактор, който осигурява условия за развитие на детето. То 

трябва да дава пример за разбирателство и добри отношения и да възпитава детето в дух 

на отговорност, уважение, толерантност и ненасилие. 

 Родителите имат грижа да окуражават децата си активно да участват в училищния живот, 

но в същата степен и да ги насърчават винаги да спазват общите правила. 

 Родителите приемат, че всички деца са равни и имат еднакви права. Фаворизирането на 

собственото дете в ущърб на останалите в учебно-възпитателния процес не може да бъде 

толерирано от общността. 

 Родителите, като част от училищната общност, се стремят да работят в сътрудничество с 

учителите и ръководството на училището както в интерес на своето дете, така и в интерес 

на останалите деца и училището като цяло. 
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 Родителите нямат право да решават каквито и да е проблеми с чуждо дете в отсъствие на 

негов родител. Саморазправата е абсолютно недопустима! 

 Родителите носят отговорност за поведението на децата си и ги учат сами да поемат 

отговорност за последствията от поведението им. 

 Родителите зачитат професионалната компетентност на учителите, техните права и лично 

достойнство. 

 Родителите не злепоставят учителите и не изказват критика към тях в присъствие на децата 

си. 

 Родителите не предявяват претенции към учителите относно учебната програма и други 

регламенти в училище, които имат общозадължителен характер за цялата образователна 

система. 

 Родителите имат отговорност към поведението на децата си в Интернет пространството. 

Те трябва да дават насоки на децата си как резултатно да търсят информация, как да я 

оценяват, как да развиват навици за общуване във виртуалното пространство и да наложат 

правила за пребиваването в него. 

Глава III 

ПРАВИЛА ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА ЕТИЧНИЯ КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ 

Наблюдаване, установяване и докладване на нарушения на Етичния кодекс  

Чл. 9. В УС на 50. ОУ „Васил Левски“ се определя механизъм за наблюдение, установяване на 

нарушения, докладването и предприемането на мерки по действието на Етичния кодекс, с цел 

да се гарантира спазването на неговите норми. Основните принципи за работа на този 

механизъм са законност, обективност безпристрастност и демократичност. 

Чл. 10. Нарушения на нормите на Етичния кодекс се установяват по устни и писмени сигнали 

от всички членове на училищната общност при взаимоотношенията им в 50. ОУ „Васил 

Левски“: 

1) Устни сигнали могат да подават само учениците, като ги представят на съответните 

отговорни лица – класен ръководител, психолог, заместник-директор, член на УС, които са 

длъжни да уведомят директора за постъпилия сигнал; 

2) Писмените сигнали се внасят в деловодството на училището. 

Чл. 11. Установяването на нарушението, за което е подаден сигнал, задължително включва 

разговор с лицето, срещу което е подаден. При необходимост могат да бъдат проведени и 

други действия, свързани с обективното изясняване на случая, който е сигнализиран. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Настоящият Етичен кодекс на УС на 50. ОУ „Васил Левски“ е задължителен за всички 

негови членове. 

2. Настоящият Етичен кодекс е отворен документ, подлежащ на непрекъснато развитие и 

обогатяване, в съответствие с промените в нормативната база и очакванията на обществото. 

3. Настоящият Етичен кодекс е приет на заседание на УСУ с Протокол № 2 от 13.12.2021 

година. 

*** 
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ЕТИЧЕН КОДЕКС на учениците от IIIв клас в 50. ОУ „Васил Левски“   

 

Учениците приемат и се стремят към следните общи ценности: 

 Толерантност и разбиране; 

 Доверие и състрадание; 

 Уважение и грижа; 

 Отговорност и лоялност; 

 Вежливост и коректност; 

 Честност и справедливост; 

 Солидарност и взаимопомощ. 

От учениците се очаква да спазват следните норми на етично поведение: 

 Да проявяват самоуважение и уважение към другите и да поемат отговорност за 

собственото си поведение; 

 Да познават и спазват приетите правила и реда в училище и да не пречат на 

останалите при упражняване на техните права и задължения; 

 Да не използват груб език, обидни думи и злепоставяне на съученици, учители и 

родители; 

 Да не допускат насилие и тормоз в общуването си с околните; 

 Да се стремят към разбиране, толерантност и подкрепа спрямо различните хора, 

включително спрямо учениците със специални образователни потребности и да 

проявяват внимателно, грижливо отношение към по-малките ученици 

 Да не провокират конфликти с останалите и да се стремят да ги предотвратяват, 

съобразно възможностите си и разписаните правила в училище; 

 Да се стремят към постижения, без да се отнасят пренебрежително или 

подигравателно към постиженията на другите; 

 Да търсят решение на проблемите като се обръщат за съдействие към родителите си, 

класния ръководител, училищния психолог и училищното ръководство; 

 Да идват на училище в приличен и чист външен вид и да не демонстрират 

материалните възможности на родителите си пред останалите; 

 Да пазят училищното имущество, което е публична собственост така, както пазят 

личните си вещи, да се грижат за чистотата в училище и извън него и да опазват 

околната среда; 

 Учениците не нарушават гражданските права на други хора, включително 

съученици, учители, служители и родители, като ги снимат, записват и 

разпространяват записите, чрез различни медии без тяхното знание и съгласие. 

Учениците, като част от училищната общност, приемат да спазват следните правила за 

безопасно поведение в Интернет и етично използване на социалните мрежи: 

 Да не снимат и публикуват клипове, в които има обидно съдържание за учители, 

ученици, служители и родители; 

 Да не качват снимки или колажи, които уронват достойнството на други хора - деца 

или възрастни; 
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 Да не публикуват информация за други хора - деца или възрастни, която не отговаря 

на истината или има подвеждащ характер; 

 Да не използват груби и обидни думи и особено заплахи към други хора – деца или 

възрастни; 

 Да не влизат в непознати и съмнителни сайтове, които нямат връзка с учебния процес 

без знанието и разрешението на родителите или учителите; 

 Да не отговарят на запитвания на непознати лица по Интернет, да не създават 

контакти с тях, да не се срещат с тях и непременно да уведомяват родителите си или 

учители за всеки подобен случай; 

 Да не качват и споделят каквато и да е лична информация, на който и да е сайт без 

позволение на родител. /Личната информация включва име, адрес, телефонен номер, 

години, училището, в което учим и др./; 

 Да не поставят снимки в Интернет със свободен достъп на видимост без 

предварително одобрение от родител; 

 Да не отварят e-mail от непознат адрес и никога да не отговарят на такива писма; 

 Да не правят нищо, за което ги е помолил някой, с когото са се запознали онлайн, без 

да го обсъдят с родителите си или с учители. 

За нарушаване на нормите учениците носят отговорност, съгласно разпоредбите на 

Правилника за дейността на училището. 

!!! За нарушение на правата им, спрямо нормите записани в настоящия етичен кодекс, 

учениците подават устни сигнали до класния ръководител, психолога и училищното 

ръководство, когато тези нарушения са извършени от ученици. Уведомените лица провеждат 

проучване по случая и при установяване на действително нарушение провеждат разговори със 

страните, като предприемат мерки за отстраняване на нарушението и/или налагане на санкции 

съгласно Правилника за дейността на училището. 

*** 

Правила на класа 

  Iв клас в 50. ОУ  
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Правила на IIа клас в 50. ОУ  

 

Ученикът: 

 Аз съм някой и съм отговорен за собствените си действия – за това, което правя 

и говоря. 

 Аз съм в училище, за да се уча и работя заедно със съучениците ми. 

 Аз нося всички необходими неща за урока, изпълнявам домашните работи и се 

стремя към успех в обучението. 

 Аз се представям по най-добрия начин и нито един ден не е загубен за мен. 

 Аз участвам в работата на класа. 

 Аз помагам на другите и всички работим в екип. 

 В клас работя съсредоточено, спокойно, тихо и изслушвам този, който говори. 

 Аз опазвам училищното имущество. 

 Аз съм винаги любезен, учтив и почтителен. 

 Аз уважавам всеки и не говоря лоши неща за другите. 

 Аз не се бия и не обиждам. 

 Аз мога и искам да преуспея. 

 Аз спазвам правилата! 

Родителят:  

 Аз участвам активно в работата на класа. 

 Аз съм отговорен за редовното изпълнение на домашните работи и подготвянето 

на уроците. 

 Аз отговарям за възпитанието на детето си и неговото поведение. 

 Аз се интересувам от училищния живот на моето дете. 

Учителят: 

 Аз вярвам в равния шанс на всички. 

 Аз се старая да помагам на учениците в максималната възможна степен. 

 Аз изслушвам и уважавам мнението на всеки. 

 Аз съм в училище, за да дам най-доброто от себе си за своите ученици. 

 

*** 

План на ученическото самоуправление за учебната 2021/2022 година 

50. ОУ „Васил Левски“ 

 
МЕСЕЦ ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК 

Д 
Е 

К 

Е 
М 

В 

Р 
И 

1. Общи събрания по паралелки. 

2. Учредително събрание на УС в 50. ОУ „Васил Левски“. 

3. Разяснителни срещи от членовете на УСП на тема „Демократична класна стая“.  

4. Указания за избор на екипи към отговорниците по дейности на паралелките с цел 

разширяване обхвата на ученическото самоуправление. 

5. Организиране на Коледно тържество. 

6. Изработване на коледна украса. 

 

 

Я 
Н 

1. Актуализация на дейностите. 

2. Разработка на документи за дейността на ученическото самоуправление. 
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У 

А 
Р 

И 

 

3. Разработка на символи на ученическото самоуправление. 

4. Избор на редакционна колегия на училищния вестник. 

5. Изготвяне на план за дежурства по паралелки в общите части на училището. 

6. Подкрепа за изява на повече ученици в конкурси, състезания и олимпиади. 

Ф 

Е 
В 

Р 

У 
А 

Р 

И 

1. Практическа онлайн подготовка за ученици, които участват в УС. 

2. Патронен празник на училището. 

3. Ден на розовата фланелка. 

4. Дни на здравето и здравословното хранене – беседа с ползвателите на ученическия 

стол и бюфет в училището. 

5. Избор на екип и изготвяне на дежурства за поддържане и подобряване на учебната 

среда и имуществото в класните стаи. 

 

М 
А 

Р 

Т 

1. Празник на мартеницата – творчески работилници.  

2. Отбелязване на 3. март – Национален празник.  

3. Ден на жертвите на холокоста и спасението на българските евреи - 10. Март. 

4. „Първа пролет“ – Конкурс за пролетна украса. 

5. Организиране на посрещане за участниците по проект „Еразъм+“. 

 

А 

П 

Р 
И 

Л 

1. Лазаровден и Цветница – участие на лазарки от 50. ОУ „Васил Левски“ съвместно с 

Читалище „Св. Св. Кирил и Методий“ - кв. Драгалевци. 

2. Организиране на Зелено училище – Велинград за начален етап и изработка на 

бюлетин. 

3. Ден на Земята – 22. април. 

4. Изработване на атестационна карта за награждаване на ученици/паралелки в края на 

учебната година. 

5. Изработване на грамота за награждаване на ученик/паралелка. 

 

М 
А 

Й 

1. Организиране на посрещане за участниците по проект „Еразъм+“. 

2. Подготовка на портфолио за участие в конкурса за най-иновативен Ученически съвет 

на паралелка и на училище. 

3. Ден на Европа – 9. май. 

4. Тържествено отбелязване на 24. май 

5. Ден на ученическото самоуправление – 27. май. 

6. Кариерно ориентиране – среща със седмокласниците от випуск 2020/2021. 

7. Организиране на тематични еднодневни екскурзии и зелени училища – „Пътят на 

млякото – Земенея“; „Приказка за хляба“ – Копривщица; „Розовата долина на 

тракийските царе (Калофер – Карлово – Сопот – Казанлък – Хисар)“. 

 

Ю 

Н 

И 

1. Организиране на училищна спартакиада – футбол, баскетбол, волейбол, народна 

топка, федербал. 

2. Изработка на грамоти за участниците в спартакиадата. 

3. Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България – 2. юни 

4. Тържествено изпращане на седмокласниците под мотото „Един неразделен клас“. 

5. Подготовка на материали за изготвяне на летописна книга на УС в 50. ОУ „Васил 

Левски“ от УСУ 2022/2023 година. 

 

*** 

50. ОУ „Васил Левски“ 
 

 

АТЕСТАЦИОННА КАРТА ЗА НАГРАЖДАВАНЕ НА УЧЕНИЦИ 

 

Име   

Фамилия   

Клас   

Кл. ръководител   

  Точки 

Успех до момента 

(от 2 до 6 точки) 
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Участие в инициативи на класа  

(от 1 до 3 точки) 

  

Поддържане чистота на работното 

място  

(от 1 до 3 точки) 

  

Оказване помощ на съученик 

 (от 1 до 3 точки) 

  

Разрешаване на конфликти 

(от 1 до 3 точки) 

  

Предлагане на работеща идея за 

самоуправлението 

(от 1 до 3 точки) 

  

Участие в извънкласни дейности 

(от 1 до 3 точки) 

  

Добра комуникация в училищната 

общност 

(от 1 до 3 точки) 

  

Общополезен труд 

(от 1 до 3 точки) 

  

Общо точки:  

 

Номинацията за награждаване е разгледана в дневния ред на Общото събрание на УСУ, 

проведено на .......................година. След проведено гласуване, УСУ реши: 

1. Присъжда / не присъжда (вярното се подчертава) ГРАМОТА за заслуги към 

ученическото самоуправление на 

................................................................................................................................................. 

2. Мотивите за това са следните: ……………………………………………………………... 

 

(Грамота се присъжда за получени най-малко 25 точки от максималния брой 30.) 

 

 

Дата: ..................................  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УСУ: 

         (име, фамилия, подпис) 

 

7.2. Инициативи на УСП и УСУ 

 
 Дейността на Ученическите съвети на паралелките (УСП) и Ученическите съвети на 

училищата (УСУ) е толкова богата и разнообразно, че е трудно да бъде поместена на 

страниците на един сборник. Избрали сме най-представителните, и което е по-важното, 

лесните за адаптиране към всяко училище модели на дейности. Запазили сме в максимална 

степен вида на материалите с въвеждане на корекции, свързани с общото оформление на 

сборника. Постарахме се да ги подредим тематично, доколкото това беше възможно, но 

всъщност се получи един калейдоскоп от интересни идеи за дейности на УСП и УСУ. 
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Дневен ред на Общото събрание на учениците от VIб клас в 50. ОУ 

 

 На 06.12.2021 година се проведе Общо събрание на учениците от VIб клас с дневен 

ред: 

 1. Избор на протоколчик. 

 2. Избор на Ученически съвет на паралелката. 

 3. Избор на представители за: 

  - Ученически съвет на випуска; 

  - Ученически съвет на училищния етап; 

  - Ученически съвет на училището. 

 4. Обсъждане на План за ученическото самоуправление. 

 5. Разни. 

 

*** 

 

Разпределение на отговорностите в Ученическия съвет на VIб клас в 50. ОУ 

 

1. Учебна дейност.  

2. Трудова дейност.  

3. Организационна дейност. 

4. Творческа дейност. 

5. Спортна дейност. 

 

*** 

Да се научим на отговорност към обществото 

IIв клас в 23 СУ 

 

Задача на Ученическия съвет беше „Часът на екологията“ - да се научим на отговорност 

към обществото. 

 Потърсихме информация как се рециклира. 

 Защо е важно да се рециклира. 

 Как рециклирането помага на околната среда. 

 Изработихме играчки от рециклируеми материали. 

 Научихме се да си помагаме и да споделяме отговорности. 
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*** 

 

Представяме Ви мотивите и дейностите на УС от IIIб клас в 23. СУ „Фредерик 

Жолио-Кюри“. Обърнете им внимание – те са толкова интересни, тематично всеобхватни 

и завладяващи, намиращи подкрепа от широк кръг хора и институции. По резултатите от 

дейностите личи, че класният ръководител на паралелката умело въвлича учениците в 

разнообразни дейности, насърчава ги да действат и ги учи чрез методите на информалното 

образование за правене и преживяване. 

 

УС от IIIб клас в 23 СУ 

 

„Ние, учениците от Ученическия съвет на IIIб клас – класът на Делфинчетата, отлично 

знаем, че отговорността е качество на действените, креативните, мотивиращите хора, защото 

те откриват проблеми в заобикалящата ни действителност, намират решение за разрешаването 

им и се опитват да въвлекат колкото се може повече привърженици в реализирането на идеята 

си. Разбираме, че ако искаме да живеем в по-добър свят, нужно е да участваме в изграждането 

му, а не да чакаме някой друг да го промени. Винаги сме проявявали активна гражданска 

позиция за опазването на околната среда, за грижата към хора, нуждаещи се от подкрепа, за 

подобряване на климата в класния ни колектив. 

Вярваме, че ако всеки от нас направи нещо добро за света около себе си, Земята ще се 

превърне в мечтаната детска планета. Членовете на УС на IIIб клас приемаме като наша 

отговорност да организираме и подпомагаме дейности, които да ни направят още по-добри и 

активни делфинчета. Затова „запретнахме ръкави“ и започнахме да действаме.“  

 Една от задачите ни беше свързана с работната среда - да опазим стаята чиста 

и спретната. 

 Направихме списък за отговорници по хигиената в класната стая. 

 Събрахме пари и купихме метла и лопата за лична употреба на класа. 
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 Направихме голямо пролетно почистване. 

 Последно, но не по важност, разделихме се на екипи и всички направихме график на 

отговорниците и общи правила на делфинчетата, които закачихме в стаята. 

 Поставихме си задача да стимулираме съучениците си да се целят все по-високо в 

образованието и да имат ентусиазъм за усвояване на повече знания. 

Направихме грамоти за децата, положили най-много усилия в учението и показали 

добра дисциплина през седмицата. Грамотите са за:  

„Най-добър математик“ 

„Най-добър четец“ 

„Краснописец на класа“ 

„Старание“ 

„Най-добро делфинче“ (грамотата ,,Най-добро делфинче“ е най-комплексна и включва 

всички други в себе си).  

Избираме по демократичен начин получателите на грамотите всеки петък чрез 

гласуване. Учениците от класа предлагат имена на децата, като се аргументират за своето 

предложение. Госпожата записва на бялата дъска всички предложени делфинчета в 

различните категории, а след това гласуваме. 

 УС на  IIIб клас се зае с организацията за грижата към самотен и възрастен човек. 

(До избирането на УС от класа, с тази задача се нагърбваше нашата госпожа.) Всяка 

седмица спестяваме пари за закупуване на храна на възрастен човек, който живее близо 

до училището. В петък, отново чрез гласуване, избираме децата с най-добро поведение 

и старание да отидат заедно с класния ръководител до близкия супермаркет, закупуват 

се продукти от първа необходимост и се носят на самотния човек, нуждаещ се от 

подкрепа. Тази година изработихме картички и украса за Великден, които 

предложихме на базара, организиран от нас. Събрахме сумата от 55 лв. и я дарихме на 

дядото, за когото се грижим. 

 Поставихме си задача да популяризираме проектите си по гражданско 

образование, с цел приобщаване на повече хора от училищната общност да се 

включат в тях. 

 Имахме отделен час за оповестяване на проектите ни по училищната радиоуредба. 

 Направихме и раздадохме на ученици от училището дипляни, описващи проектите 

ни. 

 Свързахме се с училища от различни кътчета в България – гр. Трявна, гр. Варна, гр. 

Павликени, гр. Каварна, които ни партнираха в проекта за създаване на каталог 

„Пътеводител към неизвестни, но интересни кътчета на България“. 

 Следващата ни задача беше свързана с поддържане на връзки с институции и 

общественополезната дейност - да се научим на отговорност към обществото: 

 Посадихме дръвчета, като се включихме в инициативата на Гората.бг.  

 Имаме си наша градинка с много цветя в парк „Гео Милев“. 

 Поставихме табели на подбрани места в парка и детската градина.  

 Участвахме в кампанията „Капачки за бъдеще“, като предадохме 58 кг. 
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 Събираме разделно отпадъците. 

Това се случи, защото: 

 На родителска среща споделихме с нашите родители какво ни предстои и че се 

нуждаем от средства за закупуване на цветя. Всички ни подкрепиха и събраха 

по 3 лв. 

 Поискахме разрешително от Община Слатина за засаждане на цветя в парка Гео 

Милев. Получихме одобрение и изпълнихме целта си. 

 Изработихме табели.  

 Поставихме на стратегически места в училище макети на изработени от нас 

линейки, в които се събират капачки и се предават в пункт на благотворителната 

кампания ,,Капачки за бъдеще“.  

 Направихме кошчета за разделно събиране на отпадъци и ги поставихме в 

училище. 

 

Писмо до кмета на района 

 

 ДО  

 КМЕТА 

 НА РАЙОН СЛАТИНА 

 ГРАД СОФИЯ 

 

Относно: Социален проект на ученици от IIIб клас в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ 

 

 УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КМЕТЕ, 

 

 Ние, учениците от IIIб клас – класът на делфинчетата в 23. СУ, гр. София, се обръщаме 

към Вас и екипа Ви с молба да ни покажете място в парк „Гео Милев“, на което бихме могли 

да си направим цветна градинка, за която ще полагаме грижи целогодишно. Повечето от 

децата в нашия клас живеят в близост до парка. Често го посещават и се възползват от 

възможностите, които той им предоставя за безопасна игра. Искаме и ние да направим нещо 

полезно и красиво за околната среда. С помощта на родителите ни и чрез предаване на хартия 

за рециклиране, ще успеем да съберем средства за семена, луковички и разсад на сезонни 

цветя. Чрез тази наша инициатива искаме да покажем на хората, че трябва да се грижат за 

природата и заобикалящата ни среда и че всеки от нас може да бъде полезен за околната среда. 

Молим за Вашето съдействие, като ни посочите къде бихме могли да осъществим 

дейността си.  

Отговор може да ни изпратите на електронния адрес на нашия класен ръководител: 

sofia_ilieva@abv.bg 

С уважение: 

Учениците от IIIб клас с класен ръководител г-жа София Бонева 

гр. София 

Фотогалерия към дейностите на IIIб клас в 23. СУ. 
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Ученически съвет на IVв клас (иновативен) в 23. СУ  

 

Каква е нашата мисия: 

1. Да бъдем съпричастни с всички проблеми и радости на класа. 

2. Да помагаме за организацията на всички извънкласни дейности. 

3. Да създадем организация за поддържане чистотата в класната стая. 

Какво се случва в нашия класа, благодарение на Ученическия съвет: 

1. Всеки ден има дежурен ученик за бялата дъска. 

2. Всеки ден има дежурен ученик за проветряване на класната стая. 

3. Закупихме със средства от касата на класа лопатка и метла и учениците сами 

почистват работното си място. 

4. Провеждаме разговори с ученици, които търсят нашата подкрепа. 

5. Стараем се да помагаме на класната си за добрите взаимоотношения в класа и тон на 

толерантност. 

 

 

IVв клас (иновативен) в 23. СУ 
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IVв клас (иновативен) в 23. СУ на посещение в пожарната 

 

 

 
 

 

Инициатива на Савина – председател на УС на VIIIб клас в 23. СУ 

Хуманитарна помощ за Украйна  

Идеята започна, когато с моето семейство решихме да дарим хигиенни материали за 

децата и майките в Украйна. След това се замислих, защо да не организирам събиране на 

материални средства в училище? Реших да направя три кутии, които да надпиша и поставя на 

достъпно място за всички ученици и учители. В тях се събираха: 

 хигиенни материали;  

 дрехи и играчки; 

 учебни и домакински пособия. 

Представих идеята си на г-жа Чанева, нашия директор. След като получих разрешение 

за осъществяване на дарителската кампания, започнах с приготовленията. Намерих големи 

кашони, облепих ги в цветовете на знамето на Украйна. Написах съобщение с помощта на 

учител и то беше изпратено в Школо до всички ученици, родители и учители. То включваше 

инструкции за материалите, които се разпределят в различните кашони. Гласеше следното: 

„По инициатива на Савина … от Ученическия съвет на VIII б се организира дарителска 

кампания към БЧК за хуманитарна помощ за Украйна. Тази седмица ще видите кутии, 

разположени на първия етаж на училището, в които можете да дарявате от следните неща: 

✅️ Хигиенни материали: 

 ръкавици за еднократна употреба, дезинфектанти, спирт; 

 превързочни материали, бинт, марля, стерилни кърпи, кислородна вода, 

медицински лепенки; 

 прах за пране, сапун, шампоан, веро, миещи препарати; 
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 детски памперси, хигиенизиращи кърпички, крем; 

 четки и пасти за зъби. 

✅️Дрехи и играчки. 

✅️Ученически и битови пособия: 

 ученически раници и пособия; 

 свещи, кибрити, фенерчета, батерии за тях; 

 съдове за храна и чаши за еднократна употреба; 

 термоси и електрически кани; 

 спални чували, палатки, одеяла, топлоизолиращи подложки. 

❗️Даренията трябва да са новозакупени. Можете да оставяте дарения до 06.04.2022 

година (сряда), след това даренията ще бъдат предоставени на БЧК. 

Повече информация за кампанията на БЧК: 

https://m.redcross.bg/…/active…/help_ukraina/ukraina_q_a.“ 

Кампанията продължи в рамките на  две учебни седмици. Времето за събиране на 

средствата беше ограничено поради пролетната ваканция. След изтичането на срока аз и моята 

майка отидохме до училище, взехме препълнените кашони и ги занесохме в централата на 

БЧК. Там си направихме снимки с доброволците, които помагаха, както и на нещата които 

бяха събрани. Получихме „Благодарствен адрес“ на името на нашето училище. Всички 

участвали бяха радостни от събраните дарения. 

 

 Фотогалерия за инициативата 

 

 

 

https://m.redcross.bg/…/active…/help_ukraina/ukraina_q_a


122 

 

 
 

 

 

 
 

 



123 

 

Иновативна идея за ученическо самоуправление на IXа клас в 23. СУ 

 

Ученически съвет: Лиа, Борислава, Десислава, Цветеслава, Александра 

Идея: 

Ние, Ученическият съвет на IXа клас, решихме да организираме две взаимосвързани 

инициативи през идващите май и юни месец. Едната дейност включва организиране на 

екскурзия за класа. Избрахме тази дейност, защото след двете дълги години пандемия ние и 

съучениците ни наистина имаме нужда от развлечение, сплотяване и неформално прекарано 

време заедно. Другата ни дейност е създаване на вестник-пътепис на IXа клас, който да опише 

приключенията ни  и така да си имаме спомен от първата ни екскурзия заедно.  

План за действие относно екскурзията: 

1. Допитване до IXа клас.  

Решихме, че е най-подходящо да попитаме класа ни за параметрите на  предстоящата 

екскурзия чрез Google анкета. Въпросите, които включваме в анкетата, са свързани с 

дестинацията, датите (дали еднодневна или с нощувка), очакваната сума. Обсъдихме 

възможни дестинации като Габрово, Копривщица, Банско, Пловдив, Велинград, Благоевград, 

Плевен, Сандански и Боровец. Подходящи дати са някой от уикендите през юни месец.  

Срок за изготвяне на анкетата: 26.04.2022. 

Срок за попълване на анкетата: 29.04.2022. 

Линк към анкетата https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bJ-WT9Btg21w4BudWZaDs-1Qdx1CAuXh56t-

SCKd6nVVmA/viewform?fbclid=IwAR16xPIPSinsc22tDX1Q7f3-fV9S7pit35t_6IY4C44q0DbvXtJHFbS3gVM  

2. Анализ на резултатите.  

След като сме събрали данните от анкетата, ще трябва да ги анализираме и да видим 

най-желаните дестинации за екскурзия, както и най-подходящите дати.  

Срок: до 02.05.2022. 

Изготвяне на анализа: 

 Най-желаните дестинации са Пловдив и Копривщица с еднакви гласове (25%). 

 77,8 % от гласувалите са за 2 нощувки, като да бъде на 24-25 май.  

 Максимална сума - около 200 лв. 

 17 от 28 ученици попълниха анкетата. 

3. Изготвяне на примерна програма. 

Според анализа на резултатите ще изготвим примерна програма с интересни 

забележителности, които да се видят на нашата екскурзия, както и ще помислим с коя 

туристическа агенция трябва да се свържем, за да можем да организираме екскурзията си. 

Важна информация, която ще включим, е мястото, броя хора и датите. Ще трябва да се 

съобразим до определена сума.  

Срок: до 04.05.2022 

Избрахме да пътуваме с туристическа агенция „BG Travel“, която е дългогодишен 

партньор на нашето училище. След допълнително допитваме до класа коя дестинация 

предпочитат - избрахме Копривщица, като град с интересна история и в който повечето не сме 

били. След нашето проучване решихме, че основните забележителности, които искаме да 

видим в Копривщица, са:  

 Каменния мост на Първата пушка; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bJ-WT9Btg21w4BudWZaDs-1Qdx1CAuXh56t-SCKd6nVVmA/viewform?fbclid=IwAR16xPIPSinsc22tDX1Q7f3-fV9S7pit35t_6IY4C44q0DbvXtJHFbS3gVM
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe8bJ-WT9Btg21w4BudWZaDs-1Qdx1CAuXh56t-SCKd6nVVmA/viewform?fbclid=IwAR16xPIPSinsc22tDX1Q7f3-fV9S7pit35t_6IY4C44q0DbvXtJHFbS3gVM
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 Мемориален комплекс „Човекът що даде фаталният знак“. 

 Църквата „Успение Богородично“. 

 Площад 20. Април. 

 Къщите-музеи на Димчо Дебелянов, Любен Каравелов, Георги Бенковски и Тодор 

Каблешков. 

4. Допитване до класния ръководител и училищното ръководство  

Следващият етап включва представяне на идеите ни на класния ръководител г-жа 

Поборникова и евентуално още един учител, който да ни придружи на въпросната екскурзия, 

както и получаване на разрешение от директора на училището г-жа Чанева.  

Срок: до 05.05.2022.  

5. Събиране на пари и декларации от родителите.  

Срок: до една седмица преди заминаването на екскурзията.  

Относно вестника: 

Всеки, който желае, описва изживяването си по време на екскурзията, която ще се 

организира, и се включва към вестника със своя статия. В статиите ще се съдържат лични 

наблюдения, впечатления и мнения. Например, кое ние е харесало най–много или кое - не. Ще 

направим лична оценка на хотела, транспорта и някакъв коментар към самата екскурзия - дали 

бихме посетили тези места отново. Ако да, защо? 

Със сигурност ще включим снимки от различните места, които са ни впечатлили. 

 

*** 

Посещение в Народното събрание 

Ха клас в 23. СУ 

 

Нашето гостуване в Народното събрание, всъщност има голяма предистория…  

Тази идея ми се появи в главата още в рая на VII клас, в миналото ми училище. Оттогава 

съм си представял събирането на група ученици и отиването ни там, но в този период бяхме 

погълнати от учебния процес, предстояха важни матури и моите мисли така и не се 

осъществиха.  

Следващите 2 години не бяха много по-различни. В VIII клас се учеше много, пръстите 

ни боляха от писане, всъщност, дори за момент не ми е минало през ум да организирам каквото 

и да е, времето беше запълнено от белите страници в тетрадките, чакащи да бъдат написани.  

Девети клас? Не знам честно казано. Със сигурност имахме повече време на 

разположение, но нямах мотивацията да организирам посещението. Не знаех на кого трябва 

да се обадя, какви документи ми трябват и как да ги попълня. Представях си този процес да 

бъде много сложен, та дори невъзможен. Как така ученици биха могли бързо и лесно да си 

организират ходенето до най-важната и фундаментална държавна институция на България? 

Ами ето че научих, чак в X клас. Вече имах гърба на прекрасния ни Ученически съвет 

на училището (за който трябва да спомена, че съм изключително благодарен, както на него, 

така и на Ученическият съвет на класа ми, Виктория и Денис, за помощта и съветите, с които 

много ни помагат). Това беше възможност да споделя всичките си идеи, включително и тази, 
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и така през февруари се реших да звънна на номера на Народното събрание, изписан на дъното 

на сайта.  

Жената, която ми вдигна, любезно ме препрати към тяхна колежка, която отговаря за 

посещенията. Обикновено едно или две обаждания стигат за резервиране, нали? Ами не, не и 

за мен. Бих казал, грубо, че съм звънял около 20 пъти. Даже екипът на Народното събрание 

вместо да ме препраща на сектора за посещенията, както принципно е редно, направо ми 

дадоха номера им, за да спра да ги занимавам. А причината за това беше, че нещо в плана все 

се променяше, а аз се обаждах за всяка една промяна в него. Сменяха се учителите, които да 

ни придружат, няколко пъти, заради тяхната програма, сменяха се имената на идващите, 

датите и какво ли още не. Все пак, най-накрая се спрях на нашата класна, в ден четвъртък 

(когато има само 2 часа за преподаване сутрин), 14 април и общо 11 човека екип от Ха клас.  

Денят дойде. Изглеждаше, че ще бъде студен и облачен ден, но в 7:30 вече бяхме в 

училище, официално облечени и развълнувани, чакащи 8:10, за да тръгнем с автобуса в посока 

българския парламент. Пътувахме за кратко до Орлов мост, откъдето пеша за 5 минути 

стигнахме и до нашата цел. Само за това кратко време, от момента на пристигането ни в 

училище до вече пред сградата на Народното събрание, небето се беше изчистило, а слънцето 

стоплило въздуха. Направихме си снимки пред красивата постройка и влезнахме от северния 

вход, където НСО ни провериха с мерки за сигурност. След проверката влезнахме в кулоарите 

на Парламента и до един извадихме телефоните, за да направим снимки, докато изчакваме 

нашия пътеводител. Изключително красиво място, което вдъхва величието, което и има.  

Пътеводителят дойде, запозна се с нас, разказа ни историята на сградата, показа ни 

бивши председатели на Народното събрание, показа ни оригинала на Търновската 

конституция от 1889 година, срещнахме се случайно с депутата от  „Продължаваме 

Промяната“ Христо Петров, или по-известен като Ицо Хазарта, направи ни снимки и ни заведе 

на балкона в пленарната зала, от който на живо и отвисоко наблюдавахме пленарното 

заседание за избрано от нас време, в случая 30 минути. Взаимно се разочаровахме, че 

депутатите си гледаха в телефоните (въпреки че аз се опитвах да ги оправдая, че вършат работа 

за комисиите, в които участват, вместо да слушат личните нападки на народните 

представители, както обикновено е в началото на едно заседание, или поне се надявам да е 

така).  

Времето изтече неусетно, слезнахме, разменихме си последни думи в кулоарите и си 

тръгнахме през парадния вход. Прекарахме страхотно и научихме много, а аз изпълних една 

моя  мечта. 

Събитието описа Калоян от Ха клас. 

 

Фотоархив от събитието 
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Как поканихме класната на бала? 

XIIб клас в 23. СУ 

 

    Организацията започна месец преди събитието. Първо, трябваше да измислим как да го 

направим, учудващо имаше твърде много идеи. С нашите силни характери обаче решението, 

коя идея е най-добра беше изключително трудно. Но най-накрая избрахме перфектната 

покана.  И така започна нашето приключение… 

   Започнахме с разделянето на задачите, после със събирането на парите и накрая 

завършихме със закупуването на материалите. След осъществяването на тези неща беше време 
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да питаме г-жа Чанева дали можем  да използваме киносалона. И тук се изправихме пред 

първото препятствие – киносалона беше зает, но ние успяхме да преодолеем и тази пречка.  

   След като всичко вече вървеше по план трябваше да измислим как да закараме класната 

до киносалона, без да заподозре нищо. И тук искаме да благодарим искрено за помощта на г-

жа Чанева, през цялото ни приключение за помощта, защото без нея изненадата нямаше да 

бъде такава, каквато беше. 

    И ето, че дойде денят…а именно денят на поканата. Такова притеснение не бяхме 

изпитвали дори на пробните матури.  Всичко вървеше по план или поне така си мислихме….За 

наше съжаление обаче нещо ни спъна на последната права до финала – мултимедията. Каквото 

и да опитахме просто не се получаваше,  но нямаше да позволим на една мултимедия да ни 

развали поканата.  

    Най-накрая успяхме да поканим класната на бала успешно. Тя каза „ДА“ разбира се,  не 

че имаше друг възможен избор на кадастрона.  

 С много усмивки и сълзи успяхме да превърнем поканата на класната в едно 

незабравимо преживяване! 

 

 
 

*** 

Избори за Ученическия съвет на училището в 23. СУ  

 

Ученическият съвет на нашето училище (УСУ) започна работа през септември 2021 

година след няколко години затишие на дейността му. Първата стъпка беше да се определи 

Устав, по който ще се изпълнява и ръководи дейността на ученическото самоуправление в 

училището. Използвахме стария Устав от Ученическия съвет за 23. СУ, но го редактирахме с 

помощта на Институт за информални иновации и Национален младежки форум, за да 

придобие най-подходящ вид за нашата работа (вижте подраздел 7.1). На основата на Устава се 

осъществява цялата работна дейност на УСУ.  
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През септември всяка паралелка излъчи по двама свои представители чрез 

демократичен вот. Тези двама представители бяха включени в т. нар. Общо събрание на 

учениците в 23. СУ, както бе заложено по Устав. След това последва вълнуващият момент на 

изборите. Учениците имаха възможност да се кандидатират за следните позиции: 

 Председател на Ученическия съвет на училището; 

 Заместник-председател на Ученическия съвет на училището; 

 Член на Ученическия съвет на училището (8 позиции); 

 Секретар;  

 Контролна комисия (3 позиции). 

Те подготвиха своите кандидатури, в които описаха себе си, силните си страни и 

мотивацията си да участват в Ученическия съвет на училището. 

Поради епидемиологичната обстановка в страната се наложи да проведем онлайн 

изборите за лидерския екип на Ученическия съвет. Така на 27.10.2021 година избрахме нашите 

Ученически съвет на училището (УСУ) и Контролна комисия. 

Ученически съвет на 23. СУ: 

1. Председател на Ученическия съвет: Диана - XIб клас. 

2. Заместник-председател на Ученическия съвет: Калоян - Xа клас. 

3. Секретар на Ученическия съвет: Виктор - XIв клас. 

4. Борис – Vв клас; 

5. Елица - VIа клас; 

6. Йоана - Xа клас; 

7. Кристиян - IXв клас; 

8. Симона - XIIа клас; 

9. Теодор - IXв клас; 

10. Явор - VIг клас. 

Контролна комисия: 

1. Франческо - XIб клас; 

2. Добри - VIIIв клас;  

3. Веселина - VIб клас.  

*** 

Съставяне на годишен план за дейността на УСУ в 23. СУ 

 

След като бяхме формирали нашия Ученически съвет на училището, следваше да 

изработим плана за годишната ни дейност и посветихме ноември месец на срещи за това. За 

целта се допитахме до Общото събрание на учениците чрез две анкети - първата анкета бе по-

обща, с отворени въпроси какви дейности са интересни и важни за учениците, а втората анкета 

изискваше от учениците да гласуват за шест дейности/цели, които Ученическият съвет да 

реализира, които бяха изведени на базата на предложенията от първата анкета. Така стигнахме 

до финалния списък на нашите цели за годината, като това наложи и заседание на Общото 

събрание, на което се одобри годишния план и се сформираха т. нар. работни групи за всяка 

дейност. Под работна група се има предвид ученици от УСУ и Общото събрание, които имат 

желание да работят за постигането на дадена цел. 
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Годишният ни план за учебната 2021/2022 година във финален вид изглежда по следния 

начин: 

1. Клубове по интереси. Клуб към БЧК.  

2. Училищен вестник. 

3. Екскурзии с образователна цел.  

4. Грижа за материалната база.  

5. Организиране на чествания. Благотворителност (концерти и базари). 

6. Кариерно развитие. 

В таблица описахме за всяка точка от годишния план следното: 

 

Дейност Какво цели? Какви са стъпките 

за нейното 

постигане? 

Кой е 

отговорник?  

Кои се включват в 

работната група? 

     

 

След като бяхме готови с всичко това, организирахме среща с училищното ръководство 

и представихме идеите си за учебната година. Получихме безусловната подкрепа на нашия 

директор г-жа Чанева и заместник-директори г-жа Вълкова, г-жа Драганова, г-жа Йончева и г-

жа Тодоринова, които впоследствие ни помагаха да реализираме дейностите си. 

 

*** 

Училищен вестник на 23. СУ 

 

Една от първите инициативи, с които се заехме, бе училищният вестник. Сформираната 

работна група се събра и определи темите, след като ги оповести на всички ученици чрез 

споделена Google таблица, в която всеки можеше  да се запише за темата, която желае и 

следваше да я предаде в завършен вид до определена дата на имейла на вестника. 

Така процедирахме и за останалите броеве на вестника. Тук е важно да се спомене, че 

нашето училище има традиции в издаването на вестник, неговото име е вестник “Кюри” и 

използва емблемата на 23. СУ. Основните раздели във вестника са „По темата“, „Празници 

през… (месец)“, „Интервюта“, „Забавно“ и „Училищно творчество“. 

Първият брой на нашия вестник бе посветен на Коледа и поради епидемиологичната 

обстановка бе издаден във виртуален формат, както и останалите ни броеве. Вторият вестник 

излезе през февруари и бе посветен главно на празниците през февруари, а с третия ни брой 

през март месец отпразнувахме патронния празник на училището.  

1. Първи брой на тема Коледа. 

2. Втори брой - https://online.fliphtml5.com/kdpmw/wcux/#p=1. 

3. Трети брой, посветен на патронния празник на 23. СУ. 

Вестникът се разпространява чрез сайта на училището, електронния дневник, Facebook 

страницата и неформално чрез чатовете на учениците.  

Специални благодарности на Иван от VIIIб клас за дизайна на училищния вестник! 

 

https://online.fliphtml5.com/kdpmw/tomm/#p=6
https://online.fliphtml5.com/kdpmw/wcux/#p=1
https://online.fliphtml5.com/kdpmw/gyov/#p=3
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Доброволчески клуб към Български червен кръст в 23. СУ 

(описано от члена  на УСУ Йоана от Ха клас, координатор на клуба) 

 

Да станем част от Българския Червен кръст беше само по себе си едно голямо 

предизвикателство. Да станеш доброволец – едно неописуемо чувство. 

Самата идея дойде много бързо. Ако съм напълно откровена, това се случи септември 

месец, след като друг училищен клуб към БЧК привлече наши възпитаници. Реших да 

подхвърля идеята малко на шега, а благодарение на активността и доверието, станахме част от 

Кръста и от едно голямо семейство. 

Първата стъпка беше да се допитаме до учениците от нашето училище дали биха се 

занимавали с подобно нещо. След като видяхме резултатите, се допитахме до ръководството 

дали одобряват идеята и биха ли ни съдействали. Оказа се, че преди години сме имали клуб и 

сме се занимавали интензивно с тази дейност, но последните няколко години нещата бяха 

затихнали. 

Втора стъпка, вече на извънучилищно ниво, включваше свързване с териториален 

координатор на нашия район. Тогава ми дадоха телефона на една невероятна жена, а именно 

Милена Цанова – ръководител на 4ТЦ (териториален център). Проведох лично с нея около 

десетина разговора, в които ми изясни как да постъпя с цялата организация. Накрая уточнихме 

среща за направата на клуб в училище. Избрахме координатор на куба и двама заместници. 

Поради личното ми желание и амбиция, избраха мен за клубен координатор. Ние вече бяхме 

не само част от клуб, но и доброволци. 

Стигнахме и до важната стъпка номер три. Да събереш достатъчно деца в пандемична 

обстановка, за да има квота, е доста трудно, но не и невъзможно! Сбрахме XI клас и учредихме 

клуб с името „23 СУ“. 

Сега дойде и трудната част, а това значи стъпка номер четири. Да събереш и 

организираш 25 човека е изморително. Трябваше всеки един ученик да ми попълни три 

документа, две снимки и членски внос. Моят клас Ха се организира бързо, с малко подсещане.  

Стъпка пет не беше по-лесна от предишната. Поради голямата документация имаше 

седмици, в които ходех по няколко пъти до офиса на БЧК. Но дойде и момента да проведем 

ИМВ (история, мисия и визия), а преведено на мой език означаваше да се съобразя с 17 

графика от страна на учениците, с графика на офиса и с графика на обучителите. Много 

размествания, много насрочени дати, много отменени срещи. Срещнахме се и с COVID-19, 

което още веднъж провали плановете. Но накрая преминахме с отличие теста. 

В момента доброволци, които имат желание и време, се изпращат на помощ в базите, 

във фондонабирания и куп организирани програми. 

Бъдещите ни планове е да се увеличи състава на клуба. Да участваме по нови програми, 

да бъдем добри хора, помагащи на нуждаещите се. 

Да бъдеш доброволец в Червения кръст е нещо много значително за теб и за 

пострадалите. Всеки един от нас може да бъде част от това голямо семейство. Всичко, което е 

необходимо, за да станеш доброволец, е желанието да промениш света към по-добро. Едни от 

основните принципи, които спазваме са: неутралност, хуманност, безпристрастност, единство. 

„Бъди промяната, която искаш да видиш в света!“ 
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Дарителска кампания за съученик в беда в 23. СУ 

 

Последната ни изпълнена дейност до момента е дарителска кампания. В края на април 

домът на наш съученик, абитуриент, изгоря вследствие на пожар. Ученическият съвет заедно 

с учителите и училищното ръководство реагираха светкавично бързо и организирахме 

дарителска кампания в училище за събиране на средства с цел подпомагане на семейството. 

Минахме през всички паралелки, за да обявим за кампанията, партнирахме си с ръководството 

за предоставяне на кутия за дарения, отчетохме заедно парите с учителите и написахме 

докладна записка за събраните средства. Кампанията продължи два дена, но успяхме да 

съберем значителна сума, с която да помогнем на семейството на нашия съученик. Такива 

моменти наистина доказват силата на общността, която имаме в училище.  

 

 
 

Конкурс за най-чиста и поддържана класна стая в 23. СУ 

 

След двугодишната пандемия от COVID-19 като че ли бяхме позабравили как да 

поддържаме чисти и спретнати нашите класни стаи. Затова по дейността от нашия годишен 

план за грижа за материалната база на училището, решихме да организираме конкурс за най-

чиста и поддържана класна стая. Наши партньори са хигиенистките в училище, на които 

предоставихме таблица с класните стаи и скала за оценка.   

Скала за оценяване: 

2 – има много боклуци под чиновете, на земята, дъската не е изчистена, има рисунки по 

чиновете, както и боклуци извън кошчето; 

3 – има много боклуци под чиновете, на земята и извън кошчето; 

4 – има боклуци под чиновете, на земята и извън кошчето, но не много; 

5 - има боклуци само около кошчето; 

6 – няма боклуци нито под чиновете, нито на земята, до кошчето, чиновете и дъската са 

чисти. 
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Вписва се датата и състоянието на стаята се оценява от 2 до 6. Оценката може да се 

постави по всяко време на деня. При почистването на класните стаи те поставяха оценки за 

нивото на чистота в стаята. 

Освен хигиенистките, нашето жури от Ученическия съвет на училището организира 

изненадващи посещения през деня, в които също поставяше оценки на състоянието на 

класните стаи.  Конкурсът продължава в рамките на 3 седмици, като накрая на база на 

средноаритметичните оценки за периода, паралелките с най-чисти класни стаи ще бъдат 

наградени с подкрепата на Училищното настоятелство. 

 

Посещение на ученици от 23. СУ в Университета за национално и световно стопанство 

(УНСС) 

 

Като част от дейността за кариерно ориентиране ученици от XIIа, XIIб и XIб клас 

посетиха УНСС. Ученическият ни съвет организира събитието с любезното съдействие на 

госпожа Симона Лукарска, която заведе учениците и която успя да осъществи връзка с г-жа 

Радостина Петрова. Учениците научиха и видяха много нови неща, които ще са им от полза в 

най-скоро бъдеще, когато ще кандидатстват.  

Те бяха посрещнати от  проф. д-р Мирослава Раковска – заместник-ректор по учебната 

дейност. С нея те събеседваха в аулата на университета  за специалностите, които се изучават 

в него, и зададоха своите въпроси, на които им беше отговорено много подробно и 

изчерпателно. Също така видяха Центъра за прием на документи, където им обясниха точно 

как става подаването на документи, тестовия център  и библиотеката. Учениците посетиха и 

музея на университета, където бяха запознати с неговата история.  

Беше много полезен, ползотворен и приятен ден. Те искрено благодарят на УНСС, 

госпожа Лукарска и Ученическия съвет на 23. СУ ,,Фредерик Жолио-Кюри“, за това че им 

предоставиха възможността да се запознаят с университета. Надяват се другата година пак да 

го посетят с бъдещите си абитуриенти. 
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Символи на паралелките и УСП 

 
 „Ако нормативната уредба в училището се спази и се появят ученически съвети във 

всички паралелки, ще възникне проблемът за тяхната идентификация. Но това е много лесно 

решим проблем. 

 Всяка паралелка може да си избере автентично име, свой девиз, да си нарисува своя 

емблема, която да използва за значка и отпечатване на шапки, тениски и др. аксесоари, да си 

избере любима песен, дори да има тайна парола. От емблемата, името и девиза може да се 

създаде уникално лого на паралелката. 

 Всички идентификационни елементи на паралелката могат да се използват в 

Сертификати за членство, Членски карти, Алманах на паралелката, Паспорт на 

постиженията, Портфолио на паралелката -  класьор или албум с резултати от дейността: 

рисунки, снимки, написани текстове, документи, награди. Те могат да бъдат създадени 

напълно по идея и с усилията на децата/учениците, а не от възрастните. (Ученическото 

самоуправление. Пътеводител. С.98) 

В тази тематична част от подраздела за Инициативи на УСП и УСУ сме подредили 

материалите по възрастов принцип. 

 

Изработване на лого на класа 

Iб клас в 23. СУ  

 

 В продължение на два часа учениците от 1б клас първо избраха своят Ученически съвет.  

След това децата нарисуваха лого на класа, като преди това се запознаха с правилата, какво 

трябва да съдържа едно лого. Накрая избрахме най-добрите рисунки, които предоставяме за 

конкурса. 
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Логото на VIIа клас в 50. ОУ 

 

 
 

*** 

 

IIIв клас в 50. ОУ „Васил Левски“ 

 

По идея на Биляна и Емануела са изработени баджове за дежурните ученици, членовете 

на УСП и отговорниците по различните видове дейности. 
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Vв клас в 23. СУ 

 
Най-ранна идея  

      Vв е сплотен клас, който работи за своята идентичност от месеци. Ние си изработихме 

логото и значките още през месец февруари. Всяка сряда един от нас подготвя почерпка за 

целия клас и си правим малко тържество. В междучасията и след училище играем и се 

забавляваме заедно. 

 Логото на Vв - символика  

Логото от една страна символизира приятелството в нашия клас. От друга страна, 

представлява математическия ни профил. От трета, кръгът обединява в единство класа. Броят 

на човешките фигури в логото отговаря на броя деца в класа, а по-голямата е нашият класен 

ръководител г-жа Марияна Андонова.  

 

 

 
 

2. Девиз на класа 

,,Vв клас е приключение“ 

Девизът показва, че Vв клас е едно истинско пътешествие. 

3. Стихотворение на класа 

                           

Пети В е приключение 

Пети В е приключение. 

Всяко новичко умение 

трябва да се упражнява – 

после вече твое става. 

Пети клас е преживяване 

и урок за научаване. 

Нови примери за следване, 

нови тайни за изследване. 

Пети В е състезание. 

Цели планини от знание. 

Трудно е, но интересно, 

после вече става лесно. 
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Пети клас е междучасие, 

спор – и след това съгласие, 

и приятели, и смях, 

песни и игри със тях. 

Пети В е фантазиране 

и таланти за намиране. 

Пети В е настроение, 

пети В е вдъхновение.                           

Пети В е приключение. 

Радмила, Vв клас 

4. Vв - креативност, знания и умения 

Освен с логото, стихотворението и девиза, нашият клас е известен и със своята 

креативност, знания и умения. Ние винаги участваме в различни състезания и олимпиади 

(математически, КМИТ, история, география), предприемаме най-различни инициативи - ние 

участваме усилено в писането на материали за училищния вестник, в благотворителни базари, 

спортни състезания, подготвяне на тържества и др. 

 

Тениски с логото на училището по идея на XIб клас в 23. СУ  
 

На 23.03.2022 година, по време на Час на класа, председателят на Ученическия 

парламент – Симона, след обсъждане с останалите членове на съвета, предложи да направим 

тениски с логото на училището, в лицевата част, а на гърба надпис с випуска и номера на 

паралелката.   

За целта направихме проучване, като се свързахме с няколко фирми и поискахме 

оферти от тях. Избрахме тази, на която предложението беше най – достъпно за нас – 

финансово.  

Проведохме гласуване и всеки от класа изказа своето мнение как точно да изглеждат 

тениските. Чрез провеждане на демократичен вот избрахме визия, която допада на всички. 

Цветът на буквите е червено, а тениската е бяла. 

С класа решихме да облечем тениските за предстоящото изпращане на абитуриентите 

от випуск 2022 година, като ще закупим и знаменца, ще направим коридор, по който ще минат 

съучениците ни от дванадесети клас и по този начин ще ги изпратим подобаващо! 

     Председател: Симона  

      Зам. председател: Велислава  

    Членове: Ан-Мари, Габриел, Диана, Ивон, Рая, 

    Франческо 
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7.3. Материали за организиране на празници 

 
Празниците са събития от живота на училищната общност, които събират в едно 

образователните и възпитателните цели, организационните умения на деца и възрастни, 

естетическото оформление на средата и  емоционалните преживявания на всички участници. 

Целогодишният Празничен календар, подходящ за отбелязване от деца и ученици с активното 

участие на структурите на ученическото самоуправление в училището и в общината ще 

намерите в методическото помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? 

Какво? Къде? Кога? Как? Защо?“, МОН, 2018, с. 199-201 (http://www.mon.bg/bg/27). 

В този подраздел на сборника представяме идеите за организиране на празници от УСП 

и УСУ в трите училища-участници в проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“, които те изпратиха за Конкурса за 

иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“. Подредени са 

хронологично в рамките на учебната, а не на календарната година. 

 

16 ноември – Ден на толерантността 

 

Денят на толерантността - Iв клас в 50. ОУ 

 

 

Коледа 

 
Дядо Коледа - VIб клас в 50. ОУ 

 

 

http://www.mon.bg/bg/27
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Дядо Коледа в 23. СУ 

 

В навечерието на Бъдни вечер ученици от XIб клас, организирани от Ученическия съвет 

на училището, влязоха в ролите на Дядо Коледа и еленчетата му и зарадваха учениците от 

начален етап, раздавайки им подаръци. Беше прекрасен момент на взаимност между големите 

и малките ученици.  
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Коледен базар в 23. СУ 
 

За Коледа, освен тематичния коледен вестник, организирахме няколко инициативи по 

дейността „Организиране на чествания. Благотворителност (концерти и базари)“. 

Първата бе благотворителен Коледен базар. Обявихме на всички класове за 

провеждането му и ги поканихме да участват с изработването на материали - рисунки, коледни 

картички, украшения и декорации. Най-активно се включиха учениците от начален етап. 

Благодарение на тях успяхме да подредим две маси на базара, който продължи три дни преди 

коледната ваканция.  

Предварително прегледахме всички материали и определихме техните цени. 

Организирахме ученици от X и XI клас да бъдат продавачи на смени през 2-3 часа. Имахме 

специална тетрадка, в която описвахме продажбите, а в края на всеки ден правехме отчет на 

събраните средства. Допълнително имахме и дарителска кутия, в която всеки пожелал можеше 

да дари пари и без да купува нещо от базара. Така за три дни успяхме да съберем 755 лв. 

Избрахме да ги дарим на фондация „Артон“, която организира арт терапия за деца с 

онкологични заболявания.  

 

  
 

 

Специални благодарности на Виктория от Ха клас за подпомагане на организацията на 

Коледния базар! 
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Най-красива Коледна класна стая в 23. СУ 

 
Организирахме и конкурс за най-красиво украсена стая за Коледа. Обявихме 

предварително на всички паралелки за конкурса и те имаха време, в което да организират 

украсяването на стаите си. Стаите бяха повече от прекрасни и задачата на нашето жури, 

състоящо се от трима ученици от Ученическия съвет на училището, не бе лесна. В крайна 

сметка, след обиколка на всички класни стаи и заснемането им, нашето жури избра три 

паралелки, които бяха украсили стаите си най-красиво. Победителите обявихме по 

радиоточката в училище. С помощта на Училищното настоятелство наградихме тези 

паралелки с почерпка за организираните тържества на 23.12.2021 година. 

 

14 февруари – Свети Валентин 

 
Из празничното Портфолиото на Vв  клас в 50. ОУ 

Паралелката отбелязва 14 февруари с видеото „Три легенди за Свети Валентин“ (Три 

легенди за Свети Валентин - Vbox7).  

 

Свети Валентин в 23. СУ 

 

С началото на втория срок решихме, че ще направим малко отбелязване на празника на 

любовта. Макар и чужд празник, ние преценихме, че винаги е хубаво да имаме още един повод 

да изразим топли чувства един към друг. Затова направихме кутия за валентинки, подготвихме 

хартиени сърца. Поставихме кутията във фоайето на първия етаж една седмица преди 14. 

февруари. Всички ученици имаха възможност да пуснат валентинка за човек, когото искат да 

зарадват. На самия празник два екипа - един за първата и един за втората смяна - минаха през 

паралелките и раздадоха валентинките.  

 

 

 
 

 

https://www.vbox7.com/play:4020dd6c04
https://www.vbox7.com/play:4020dd6c04
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19 февруари – Патронен празник на 50. ОУ „Васил Левски“ 

 

Vв клас в 50. ОУ 

 

Посреща патронния празник на училището с оригинално табло за Васил Левски и 

поднасяне на цветя на паметника на Апостола в София.  

 

 

 

 

Михаил от Vв  клас в 50. ОУ отбелязва по свой начин почитта си към любимия герой – 

написва на ръка с разноцветни химикалки и илюстрира „Сбъднатата мечта на Левски за 

България!!!!“ Малка книга за големия Васил Левски. Ето корицата на книгата от привързани 

с връв ръкописни листа на книгата и страница от нея. 
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*** 

 

VIa и VIIa клас в 50. ОУ 

 

Зад този QR код се крие изключително емоционално видео с продължителност 3:11 

минути и непретенциозно заглавие „Една съвместна продукция на VIa и VIIa клас“, посветена 

на Васил Левски, патрон на 50. ОУ. За да я видите, трябва да инсталирате на телефона си 

програма за четене на QR кодове. 
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За буквите 

Iв клас в 148. ОУ 

 

Предварителната подготовка от страна на учителката се състоеше в изработването на 

художествено оформени печатни букви от разноцветни велурени блокчета; картончета с 

изписани от едната страна ръкописни букви, а от другата – кратки текстове, в които 

въпросната буква се среща често; лента „на злото“, в която децата трябва да разчетат думи от 

подредени една до друга букви; кратки текстове от изучавани приказки, които децата трябва 

да разпознаят. 

Предварително беше набелязана и кратка сюжетна схема за протичане на празника: 

Празникът се провежда в класната стая. 

Учителката: Минаха много дни от деня, в който вие прекрачихте прага на училището като 

първокласници. Тази година имахме много празници, но днешният е различен. На него ще 

празнуват само тези ученици, които през всичките тези дни са се трудили неуморно – огласяли 

са стаите с песен от думи и изречения и редили със своите ръчички мъниста от красиво 

изписани букви. Е имало е и трудности, но така радостта ни днес ще е по-сладка - вестта, че 

вече сме грамотни. 

И така, моля подайте тортите и соковете и да започваме пиршеството! 

Черната царица: Чакайте, какъв празник?! Аз, Черната царица, покровителка на всички зли 

сили заповядвам: 

1. Да се забранят всички празници. 

2. Да се затворят училищата, да се изгонят децата и така те да останат във вечна тъмнина 

без знания. 

3. Онези, които са научили вече буквите, да бъдат омагьосани, а буквите да бъдат 

затворени и скрити така, че децата да ги забравят. 

Бялата царица: О-о-о, ето къде си била. 

Деца, бързо се усмихнете, за да я приковем и да не избяга. Тя е много коварна и знае много 

злини. Моите добри феи разбрали, че днес вие ще празнувате и ви готвехме изненада, когато 

до нас дойде лошата  вест, че магьосниците са решили да ви попречат. 

Какво ви каза тя? (децата едно през друго разказват) 

Какво виждам, куфар? (Към черната царица). Сигурно там си затворила буквите на децата. 

Учителката: Черна царице, какво искаш, за да освободиш нашите букви? Тук имам една 

дъвка. Искаш ли я? 

Черната царица: Не. 

Учителката: Долари? 

Черната царица: Не. 

Учителката: Златния ми пръстен? 

Черната царица: Не. 

Учителката: Какво искаш тогава? 
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Черната царица: Този куфар може да се отваря само три пъти. Ако вие (към децата) успеете 

да преодолеете препятствията, които ще ви поставя, аз ще ви върна буквите. Но за да 

освободите печатната буква, която ще ви покажа, ще трябва да ми прочетете нещо за нея. 

(Към Бялата царица) А-а-а, ти си мислиш, че като всичко около тебе е бяло и красиво, ще 

властваш по земята сама! Не, не. Както цветята ти ще умрат без вода, така и децата няма да 

могат да спасят буквите и ще останат без знания, неуки. 

Бялата царица: Деца, аз ще ви помогна да си спасите буквите от Черната царица. Вие само 

печатните букви ли познавате? (децата отговарят отрицателно) 

Аз успях да спася ръкописните и на гърба на всяка от тях съм записала по едно изречение. 

Нека премерим сили със злото и като го победим, ще съберем заедно моите цветя и вашите 

букви, за да бъде празникът ни истински и красив – Празник на буквите. (Раздава на децата 

картончетата с ръкописните букви). 

Черната царица: Първата задача е скрита в моята лента на злото. Разчетете я! (Дава я на 

учителката. Децата разчитат думи от подредени една до друга букви.) 

аобабафискамионмислонкпветебеширинаиж 

Децата: (Към Черната царица) Отвори ни куфара! 

(Черната царица изважда една по една 10 букви от куфара. Детето, което държи в ръцете 

си съответната ръкописна буква, излиза пред всички и с помощта на Бялата царица прочита 

изречението, написано на гърба на картончето. Черната царица му дава печатната буква и 

детето я закача на вазите с цветя, които са подготвени предварително.) 

Черната царица: Втората задача е по-трудна. (Дава я на учителката. Задачата е да 

подредят изречения от разбъркани думи.) 

Децата отново призовават Черната царица да отвори куфара и да им даде останалите 

букви. Те освобождават още 10 букви по аналогичен начин. 

Черната царица: Третата задача е най-трудна (Отново я дава на учителката. Тя прочита 

изречения, а децата трябва да познаят от кои приказки са те.) 

Децата: Ние се справихме с всички задачи. Дай ни останалите букви! 

Черната царица им раздава още букви, а децата ги поставят на вазите с цветя. 

Черната царица: Тази буква ще остане за мен (тя държи буква „ъ“). 

Учителката приканва учениците да изредят думи, в които участва този звук и взема буквата 

от ръцете на Черната царица, която вече се е свила и трепери. 

Учителката: Гордея се с вас, деца! За сетен път се убедих, че уча най-смелите и умни ученици. 

Разбрах, че сте готови да се борите с трудностите и да ги побеждавате в името на доброто. А 

на безсилните, злобните не им остава нищо друго, освен да плачат като Черната царица. Нека 

да й покажем, че е нежелана сред нас. 

Бялата царица: Деца, аз зная как да я прогоним. Нека най-напред всички се усмихнем, да 

запеем и да танцуваме. Там, където царува красотата и песента, злото не живее. 

(Следват песни, танци, детска дискотека.) 

… 

(Дете)  -  Мили родители! Уважаеми гости! Ние изучихме всички букви! Днес при нас има 

голям и радостен празник! Той идва всяка пролет с песента на птиците и пъстрите пролетни 
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цветя. Празнуват го първокласниците. С вас днес ще споделим голямата си радост, че  НИЕ 

ВЕЧЕ СМЕ ГРАМОТНИ! (всички) 

… 

СЦЕНКА: Митковият сън 

Митко: (Седи зад масата и пише, изплезил език)  Уф, какви трудни букви. Едната се 

разкривила като бояджийска стълба, другата наежена, като пуяк. Докато ги напиша, ще се 

разболея (разтърква очи). Я по-добре да си легна, да посъбера сили. 

Камелия: Ама, че ленивец! Пет минути работи, петдесет - спи. Очите му са  вечно затворени. 

Наско: Я да видим как ни е написал днес? (наднича) О-ле-ле, не мога да се позная! Заприличал 

съм на балон! 

Камелия: Не, на два балона. Само че, единият е спукан. 

Наско: Докога ще се подиграва това момче с нас? Докога ще ни пише такива грозни? 

Камелия: Ние ще му бъдем нужни цял живот и трябва най-после да го вразумим. Искате ли 

да го превърнем и него в букви? 

Наско: Да, но да го изкривим така, както мене ме е разкривил! (започват да го дърпат) 

Митко: Ох, о-ле- ле-е! Ще заприличам на моите букви!Милост! 

Камелия: А ти имаше ли милост към нас? 

Митко: (мята се) Загивам! Помощ! Помощ! (отваря очи, буквите се скриват. Гледа 

стреснато.) Жив ли съм? (опипва се) Цял съм. Нищо ми няма. (почесва се по главата) 

Ех, че проклета работа! От тези букви добрият човек няма мира ни денем, ни нощем. Какво да 

правя? Ще трябва май да стана по-грижлив към тях. Поне сънят ми да е спокоен. Да, трябва да 

ида при читанката, да я помоля за помощ. (излиза)  

Камелия: Браво, момче, сега ми харесваш! Да вървим, тук вече нямаме работа. 

  

Да изпратим букварчето и да посрещнем читанката 

Дете с буквар на гърдите: 

Мили първокласници, радостен съм, че бях с вас и се трудихме заедно. Но ето, че дойде време 

да се разделим. С вас ще продължи моята сестра – пъстрата читанка. По-голяма е и знае повече 

от мен. Четете я и я пазете! 

Всички деца в хор: 

Сбогом, миличко Букварче, мой приятелю любим. 

Весело ми е макар, че трябва да се разделим.      

Прощаване с Букварчето  

Всички деца заедно изричат думите: „Сбогом, мило Букварче! Сбогом, мило другарче!“ 

Учителката казва на децата да приберат букварчетата си в раниците и да ги запазят за спомен. 

С помощта на петокласника, раздава на всяко дете по една Читанка, като казва че вече са 

грамотни и ще могат да четат различни книжки. 

Влиза читанката 

Аз читанка се наричам и децата най-обичам! 

Мили деца, безкрайно се радвам, че съм при вас. Аз вярвам, че с любов ще разлиствате моите 

страници. И запомнете – умни за да порастете, книжки трябва да четете! 
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Подготовка на проект от Ученическия съвет на IIг клас в 148. ОУ 

за дейности във връзка с предстоящите пролетни празници 

Класен ръководител Пенка Димитрова 

 

1. Тематична насоченост и междупредметни връзки.  

Под ръководството на класния ръководител се обсъжда с ученическия съвет на IIг клас 

необходимостта от запазването, съхранението и предаването на българските традиции и 

обичаи. Учениците биват провокирани със следните въпроси:  

 „Според вас има ли необходимост да се предават българските традиции и обичаи? 

Защо?  

 Защо са важни за народа ни? 

 Биха ли могли да се изгубят във времето? Трябва ли да сме съпричастни с проблема? 

 Защо е важно да се спазват?  

 Защо е ценно да се помнят и разпространяват? 

 Бихме ли могли да подпомогнем съхранението им? По какъв начин?“ 

Оттук се поражда идеята за пресъздаване и проектиране на мотивационна структура, с 

която бихме могли като общност да запалим искрицата на обредността у другите хора, било 

то ученици, родители или учители. 

Следва вдъхновяващ разказ от мое име, отправен към децата, за необходимостта от 

пазенето на традициите: 

„Казват, че дърво без корен не може. Колкото дълбок е коренът в земята, толкова по-

нависоко и здраво ще расте стъблото. А нашият корен ни дава сили да вярваме. Произхождаме 

от смел народ, вярваме в живота и в силата на природата. От нас зависи да възкресим 

традицията и да върнем вярата като отгледаме поколение, което почита силата на природата и 

не се бои да желае и да сбъдва пожеланото. Тук съм, за да ви покажа, че носим в себе си мощта 

да изречем смело и след това да постигнем успеха си и „нека реченото, бъде сторено!“ Тази 

сила я преоткриваме от хляба.  

Хлябът е свещена дума за един велик народ – българският. Той крие в себе си 

традициите и обредите на България. Притежава всички спомени, свързани с българските 

традиции. От хляба по-горе няма, без хляба никой не може. Нека се научим да ценим хляба! 

Нека съхраним българския дух!“ 

2. Формулиране на идеи, цели и средства. 

Предстои структуриране на план от страна на отговорниците в класа, избрани  чрез 

гласуване на болшинството, за управители и главни движещи лица.  

Отговорникът за водене на доклади записва по точки всяко предложение, дадено от 

съучениците му на събеседване на кръгла маса. Идеите се коментират, проучват, синтезират и 

записват последователно. 

 Избор на празници и подредбата им в учебната седмица като събития: Лазаровден, 

Цветница, Великден. 

 Съставяне на календар за празничната седмица. 

 Събиране на материали, необходими за реализирането на проекта. 

3. Организиране на план за съвместна работа. 
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Учениците провеждат гласуване за групиране на екипи от деца, като се съобразяват с 

талантите на всеки един, заложбите му, интересите му и активността му.  

Назначава се отговорник за всеки екип, различен от отговорниците в ученическото 

самоуправление. 

Поставят се задачи на всеки екип и краен срок за подготовката им, като накрая се 

оценява от учителят и отговорните лица. 

4. Реализиране на проекта във връзка с предстоящите пролетни празници. 

По инициатива на учениците се започва с подготовка на празничната украса: включват 

инициативност от своите родители като споделят идеята и носят необходими материали за 

действие – цветна хартия, картон, кадастрон, лепила, пръчици, пластмасови яйца, кори от 

яйца, боя за яйца, памук, салфетки, картонени купички и т.н. 

Чрез напътствията от моя страна, създаваме различни декорации – картонени зайчета, 

пиленца, яйца, картички, късметчета, кошници и т.н. 

Празничната седмица започва с изиграване на традиционното българско хоро, с 

претекст към децата, че „чрез селското хоро, извиващо се на мегдана, нашите предци са 

образували жива верига, символизираща силата на българския дух. В тази верига участвали и 

млади, и по-възрастни, и деца и старци. Всички поколения, цялата общност в един общ ритъм 

- удивителен и свещен ритуал на единението. Магичната сила на този ритуал, любовта към 

фолклора, съзнанието, че ние сме не само пазители, но и продължители на традициите, 

завещани от предците ни, са темелите на нашия проект“. 

Следва пламенен рецитал за старта на пролетните празници с пъстроцветния 

Лазаровден. 

… 

Отправя се тържествено благодарствено писмо към родителите, включили се в проекта, 

изготвят се картички. 

… 

Заключителни думи за крайния резултат от проекта: 

Сега вече не мисля, а чувствам! И в това чувство не съм сама! То е споделено в тази 

общност от задъхани стъпки, тръпнещи ръце и УСМИХНАТИ лица, в задоволството от 

изпълнената обща цел, от завършената комбинация, която ни изпълва с удовлетворение. 

Движенията ни се претворяват в думи, а те формират разказ, разказ за силата на  единството, 

изразено чрез самоуправлението и колективната работа. 

Вече сме обединени от общата кауза! 
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22 март - Световен ден на водата  

 

Плакат на VIб клас в 50. ОУ за Деня на водата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 април - Световен ден на Земята  
 

IIв клас в 23. СУ  

 

Изработихме табло за Деня на земята. 

 Избрахме отговорници, които да изработят таблото. 

 Всички предложиха идеи. 

 Нарисувахме дървета. 

 Нарисувахме планетата Земя 

 Отговорниците изрязаха, залепиха и сглобиха таблото. 

 Научихме колко е важно да запазим и съхраним нашата планета. 
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Vв  клас в 50. ОУ 

Отбелязват Световния ден на Земята 22 април с оригинална рисунка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23 април - Световен ден на книгата и авторското право  

 

Vв  клас в 50. ОУ 

 

За Световния ден на книгата и авторското право 23 април Марина, Михаил, Зорница, 

Никол и Констанца създават своята собственоръчно написана и илюстрирана „Една история“.  
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Лазаровден 

 

Лазаруване с IVб клас в 148. ОУ 

Класен ръководител М. Богданова 

„Човек без традиции е като дърво без корени.“ Х. Сенкевич 

 

В народното творчество е отразен духът на народа. Всяко създадено от народа творение 

е откровение, радост или тъга. То се е предавало от поколение на поколение като естетически 

завет. Главната цел е не толкова да възродим дадена традиция, но да я развием и обогатим, 

защото за културата на един народ се съди не само по това, какво той е наследил от своите 

предци и как го пази, но и по това, как умее да го използва и предава.  

Изучаването на един народен обичай, събрал в себе си цялата духовна и материална 

култура на народа ни, ще даде и историческо познание за развитието на нашата национална 

култура. Ще се видят песните и танците, благословиите и наричанията, ще намери обяснение 

и въпросът защо са създавани специални обредни реквизити и облекла само за един празник. 

Учениците ще доловят психологическото състояние на участниците в обичая, а това значи да 

се вживеят в него. И още, ще се научат да виждат неделими материалната изява на народа и 

неговото духовно богатство: танци, песни, наричания, благословии. Там са събрани като във 

фокус народното остроумие, естетическото виждане и чувство, възвишените нравствени 

добродетели. 

Чрез контакта с народните образци, останали в наследство от различните етнически 

съставки на българския народ – траки, славяни и прабългари, децата ще получат ценни 

познания за образуването на българската народност.  

За да преценим дали народното изкуство е правилно разбрано и усвоено от учениците, 

трябва да видим как те го използват, как го претворяват, как възприемат произведенията с 

подчертан национален характер, съвременните битови подредби на дома, как прилагат 

елементи от народното творчество в облеклото, какво е отношението им към накитите и т.н. 

Това означава вниманието на учителя да бъде насочено към форми на обучение и възпитание, 

извън рамките на урока. Днес децата научават много неща от средствата за масова информация 

и интернет, затова и възможностите за творческа изява са по-големи.  

Отворете чемшир порти, Лазаре… 

Поетичен момински обичай, който се изпълнява през първата половина на пролетта, е 

Лазаруването. Освен със своите характерни игри и песни, Лазаруването е обаятелен и с 

искреността на моминските копнежи и надежди. Обичаят е общобългарски. И днес, ако 

посетим една неделя преди Великден кой да е район от Добруджа до най-западното селище на 

България, ще видим едно затрогващо зрелище – лазарки. По стар обичай, да дадат своята 

благословия на труда, тръгват момите, нагиздени с пъстри лазарски премени. По тях греят 

нанизи от парички, мъниста, а шевицата по ризата са събрали в себе си цвета на аления гюл и 

жълтата латинка, чемшира зелен и синевата на утрото. По главите им пъстреят лалета и човек 

като ги гледа, като че ли вижда моминска градинка, цъфнала напролет. 
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Пролетните народни обичаи са най-пъстрите, най-обичаните и в миналото, и днес. 

Макар и позагубили някои от първоначалните си особености, те са чакани във всяка къща, във 

всяко семейство.  

От първи до четвърти клас децата се запознават с обичаите и ритуалите, които се 

извършват на Лазаровден, Връбница, Великден и Гергьовден. Това позволява в четвърти клас 

учениците вече сами да разказват и представят отделните обичаи.  

По свое желание и инициатива класът се раздели на няколко групи, всяка от които пое 

различна задача, свързана с Лазаруването. Учениците решиха една група да разкаже за обичая 

Лазаруване, втора група пое задачата да проучи кой е Лазар и защо празникът носи неговото 

име, трета група трябваше да ни запознае с обичая „Кумичене“, който се изпълнява на Лазар. 

Особено интересна бе задачата на тези, които трябваше да опишат и нарисуват лазарската 

носия, както и да съберат песни, свързани с обичая. 

В навечерието на празника учениците презентираха това, което са събрали като 

информация и показаха изработени от тях проекти и материали (красиво табло за Лазаровден, 

рисунки на лазарки, ръкописни разкази в тетрадки за името на празника Лазаруване, обичая 

„Кумичене“). 

Днес познанието за бита и фолклора на родния ни край, най-често придобито от 

разказите, спомените и вещите на нашите баби и дядовци, заздравява емоционалната ни връзка 

със земята и с всичко, що е достойно да носи името българско. 

Ако днес лазарската носия е преди всичко музеен експонат, през XIX век, е достигнала 

своя разцвет. Все още можем да я открием по села и малки градчета, грижливо кътана в писани 

ракли и долапи, предавана като светиня от майка на дъщеря и от баба на внучка. 

И нашите момичета участваха във възстановката на обичая Лазаруване, облечени с 

носии и закичени с цветя като истински лазарки. 

 

„Лазар весел иде!“ 

Лазаровден - пролетен празник 

VIIа и VIIб клас в 148. ОУ 

 

Дата: 15 април 2022 година (петък). 

Място: Празникът ще се проведе в двора на училището между дърветата на тревистата 

площ, което ще придаде естествена атмосфера на празника. 

Начален час: 11.00. Продължителност 60 мин.  

Предварителна подготовка:  

А/ На учителите:  

Създаване на  подходяща обстановка: 

 Между дърветата са монтирани 3 дървени огради, които символизират  съответните 

къщи и дворове, които ще посещават лазарките. 

 На тревата са монтирани 2 бр. стойки с микрофони и озвучителната уредба. 

 Сцената е маркирана от 4 броя големи кошници, пълни с върбови клонки. 
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 На авансцената в средата е поставена синия (ниска маса, която се ползва без стол, а се 

сяда на земята) с бели яйца (желателно е да има по три яйца за даряването на лазарките 

от стопанката на дома (директорката). 

Осигуряване на реквизит 

 Украсени  кошнички за всяко момиченце (лазарка) - 20  момиченца.  

 Подсигуряване на  национални костюми  - сукмани, бели ризки, коланчета и престилки, 

калпачета за момченцата, национален костюм за учителката  и учителя,  водещи на 

тържеството. 

 Изработване на венци от живи цветя за главичките на момиченцата.  

 Китки от здравец и бръшлян - 2 бр. 

 Младенци (кукли), изпечени от брашно - 2 бр. 

 Икона на Богородица - 1 бр.  

 Менче - 1 бр. с китка и  предмети за Кумиченето - 6 бр. (малка книжка, химикалка, 

молив, огледалце, свирка, слушалки). 

 Върбови клонки -  24 бр. 

 Купа с  бели сварени яйца. 

 Голяма пита. 

 Плодове - ябълки, круши. 

Музикално оформление – песни за пролетта, лазарски песни. 

Б/ На децата:  

 Заучаване (наизустяване) на текст (наричания, стихове) за Лазаровден и Цветница. 

 Разучаване на Лазарско хоро и „Буенек“ с хореографите Цвятко Цветков и Марио 

Анастасов. 

 Разучаване на лазарски песни с учителя по  музика Зоя Асенова. 

Участници: 

 Водещи на тържеството - момиче и момче от VII клас 

 Лазарки - момичета от танцовия състав при IV клас. 

 Вокална група при 148. ОУ.  

Ход на тържеството: 

(Гостите - членове на Родителското настоятелство и Обществения съвет, 

ръководството на училището и децата от класовете са настанени срещу сцената 10 мин. 

преди обявеното начало от започване на тържеството. Звучат песни за Пролетта, 

Лазаровден и Цветница.) 

Музика (инструментал).   

Излизат Водещите на тържеството, облечени в национални костюми. Символично те 

са Стопанката и Стопанина на дома. 

Мъж: Пролет мила, животворна, 

             колко хубава си ти! 

             И засмяна, благотворна, 

             пълна с драгост, с красоти! 
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Жена: Зимний сняг се разтопява, 

             гинат гъстите мъгли, 

             въздухът се разведрява 

             и се пълни с миризми. 

Мъж: Чудно, топло слънце ясно – 

             целий свят се весели; 

             по нивята полугласно 

             там тревата шумоли. 

Жена: Пролет мила, животворна, 

             колко хубава си ти! 

             И засмяна, благотворна, 

             пълна с драгост, с красоти! 

Мъж: Мили деца, уважаеми гости, скъпи родители! Наближават най-хубавите пролетни 

празници Лазаровден, Цветница и Великден. На Лазаровден лазаруват момичета, които след 

това се признават за моми за женене. За разлика от коледарските дружини, където момчета 

коледуват всяка година, докато са ергени, момичето може да бъде лазарка само веднъж. 

Лазаровден е християнски празник и е свързан с едно от чудесата на Иисус Христос - 

възкресяването на починалия от три дена Лазар. Това е празник на възраждащата се за живот 

природа. 

(Чува се глас отвън) 

Лазарка (отвън):  - Ей, Лазаре, Лазаре! Добри гости дойдохме, дойдохме добри гости, 

Лазаре! Отворете нови порти да улезе Лазарица. 

Музика: Лазарско хоро -  „ Ой, Лазаре, Лазаре!“ – песен 1,5 мин. 

(Лазарките (момичета от танцовия състав от IV клас) влизат с Лазарско хоро, правят   

кръг  пред децата и заемат централно място срещу децата и гостите.)  

Жена:        Виждали ли сте моминска градина цъфнала на пролет? 

            В бели дрехи на главата с китчици 

        пак люлеят лазарките плитчици. 

Мъж:        Веднъж тропнат след лудешки викове 

       да са утрините перуникови! 

Жена:       Дваж ли тропнат да гори в зениците 

                  младостта на вятъра и птиците. 

Мъж:       Трижди тропнат – да цъфти игличина 

                  по земята топла и обичана. 

Жена:       Грейте лазарки с бузки алени! 

      Я, запейте лазарки – от слънцето погалени! 
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Мъж: Добре дошли  лазарки, точно навреме идвате! Утре – събота е Лазаровден! Той е един 

най-хубавите пролетни празници! Ей, стопанке, само момиченца ли ще ни гостуват днес? 

Рано сутрин пременени, натъкмени и  обикалят целия квартал? 

Жена: Да, само момичета излизат рано, наричат, пеят и танцуват за здраве и плодородие! В 

миналото лазарките са изпълнявали специален ритуален танц, наречен „Буенек“. Хорото се 

разигравало, докато лазарките пеели и обикаляли селото. Те трябвало да скачат високо, за 

да пораснат посевите и да бъде благородна годината, и да тропнат  силно с крак. Хайде, 

красиви лазарки, да чуем Вашите песни и танци! 

Лазарка: Ех, че ми е пролет пукнала, ех, че ми е слънце грейнало. Хайде дружки да 

лазаруваме. 

Лазарка: Отвори чемшир порти, невесто, да влезнат лазарки да пошетат по двора като паун 

по чаршия. 

Стопанката: Добре дошли, добри гости на Лазаровден, на Лазаровден в нашата къща! 

Лазарка: Носим на всички пролетна радост, много щастие и здраве!  

Лазарка:  Благоденствие и плодородие да има в този дом през цялата година!  

 

Лазарка:         Ой, Лазаре, Лазаре, тука са ни казали 

                  че има мома и момък. 

                  Я, момата годете, я момъка женете! 

                  Догде е вино червено и тая бистра ракия. 

                  Колко шума по гората толкоз здраве в тази къща! 

Стопанката: Дай боже, да сте живи и здрави! Да има здраве и берекет в нашия дом и в 

цялото село! В нашата къща има и малки дечица. Попейте и поиграйте за тях, да са живи и 

здрави и все така засмени! 

Лазарка:                        

           Лазарчице, китчице,   

тропни веднъж за мене, , 

да ми станат китчице,  

двете бузки червени.  

Лазарка: 

            Лазарчице,   китчице, 

            тропни веднъж за кака 

да й дойдат сватове, 

мома да ги дочака. 

Хоро: „Лаленце се люлее“ 

Музика: „Лаленце, се люлее“ – 1.32 мин.  

Лаленце се люлее, (х2) на зелено ливаде. (х2) 

Не е било лаленце, (х2) най е било детенце. (х2) 

Очите му звездички, (х2) лицето му трендафил. (х2) 

Майка му го будеше (х2) и му милно думаше. (х2) 

Стани, стани детенце (х2) да погледнеш лазарки. (х2) 



156 

 

как хубаво играят, жълти чехли потропват, 

шити поли развяват. 

Лаленце се люлее, на зелено ливаде. 

Не е било лаленце, най е било детенце. 

(Лазарките започват своето наричане и танц, на  което предварително е направена 

хореография) 

Лазарка І     -   Подухнал ми тих, бял вятър, та е духал три дни и три нощи, тъкмо три дни и  

три нощи, та издухал медно гумно. 

Лазарка ІІ   -  На гумното златен стожер, зад стожера – враня коня, на коня – синьо седло. 

Лазарка ІІІ  - Юздата му е ясна звезда, седлото му нанизано – шарено, изписано. 

Лазарка ІV  - И на него малко дете, у ръка му златна чаша, у чашата студена вода, у водата 

– росна китка. 

Музика: Буенек - 2 мин.  

Мъж (учител) – Благодарим Ви, лазарки! Какъв беше този танц, облечени сте в много 

интересни и красиви костюми. Разкажете  ни как сте облечени? 

I лазарка: – Танца, който изпълнихме, се нарича буенек или буенец. Той се свързва с 

български народен обичай, за здраве и плодородие една седмица преди Великден. Името му 

идва от характера на танца  – буен танц, бързо трополящо хоро. Обичаят се изпълнява от 

моми, които избират помежду си водачка буенек. 

II лазарка. Напред излиза водачката и дефилира. Тя е облечена с празничен костюм от 

ярки, свежи дрехи, състоящи се от мъжка риза и богато украсен с разноцветни панделки 

или парцалчета и синчани китки калпак, а косите ѝ са разпуснати. Върху гърдите ѝ са 

кръстосани два колана бозунци с големи пафти и нанизи от монети, а на кръста ѝ са 

накичени разноцветни кърпи. Полата е бяла и силно набрана в кръста, дълга е до коленете. 

III лазарка – (дефилира). Заедно с буенека върви и булка. Нейната роля се изпълнява от 

момиче на 8-10-годишна възраст. Тя е облечена с булчински дрехи, а главата ѝ е забулена с 

червена кърпа. Заедно с цялата моминска група посещават всяка къща в селото. След обяд 

всички групи се събират на мегдана, а момите, изпълняващи ролята на буенек, се 

надиграват. След това се избира най-добре играещият буенек. Която мома спечели, я 

обявяват за кумица и всички ѝ целуват ръка. 

IV лазарка (в ръце с калпак и венец от здравец): На момчето на калпака – зелен венец, все 

от здравец! Да е момче засмяно и здраво, като здравец (слагат китки на  калпаците на 

момченцата). 

Момче: Лазар лазарува, Лазар весел ходи и девойка води. Всяка мома пее и по-ясно дума на 

трева и шума. 

Лазарките отново наредени в редичка късат от китка бръшлян листенца и си я предават 

една на друга. 

Лазарка I: От водата наръсете на агнетата в кошарата, на пчелите в кошера, на пилците със 

звънците, на мамули и на дюли. 

Лазарка II: Де що цъфти и зрее, да сполай и наедрее, че да има за децата, де са тук в 

дворищата. 
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Лазарка III: Наръсете още и на лозница, и на тревица, на невена и на гюла, на дечица и на 

старица! 

Лазарка IV: На Лазаровден се берат върбови клонки, които се използват за увиване на венци, 

които на Цветница окичваме на входната врата.  Традицията повелява, че осветеното клонче 

предпазва дома от болести и зло. Вярва се, че тя внася здраве, плодородие и има 

възпроизвеждаща сила.  

Мъж (учител): Ще ни позволите, на всички присъстващи да подарим върбови клонки, от 

които  ще си увиете венчета и в неделя на Цветница ще ги поставите на входните врати. 

Песен „Цветница“ 

Учителката с 2 кукли – младенци в ръце 

Лазарка: Всички, които сме лазарували на Лазаровден, ще се съберем край реката, като 

всяка една от нас е с венче на главата си, носим омесените предварително  кукли, наречени 

младенци.  

Лазарка: Венчетата на главите ни от върбовите клонки и  парченцата хляб, отчупен от 

младенците, ще ги наредим  на дъсчица и ще ги пуснем по течението на реката. На която 

девойка венчето изплува най-напред, тя ще е кумица през цялата година.  

Лазарка: Е, аз съм Кумицата! След моето избиране у  дома играем хоро около софрата, на 

която мама е поставила прясна пита. Този обичай наричаме Кумичене. 

Лазарка: Кумиченето е  пролетен, магично-гадателен момински обичай с много песни и 

игри. Изпълнява се за плодородие и против градушка. Хайде дружки да поиграете! 

Кумицата се пуска, и докато другите играят, разчупва питата и подава на всяка мома от 

групата коматче за здраве. 

Танц  

Обичай „По пръстените да гадаем“ 

Учителката: Ладуването е стар обичай. При него момите предричат занаята на 

бъдещия си избраник. Познат е от времето преди Освобождението, както и след него. 

Срещу Васильовден (1 януари) момите се събират по махали, в дома на една от тях 

или при махленския геран, като вземат един котел с „мълчана вода“. Тя е донесена от 

предната вечер от герана, като през целия път, докато се донесе, не се говори. Всяка 

от момите пуска пръстена си, след което котелът се окачва на дърво пред къщата, за 

да престои на месечина през нощта. На сутринта момите се събират и пеят 

„наричанията“. Наредени са в кръг около котела. Една от „подевките“ (16, 17 годишна 

девойка) със завързани очи вади един по един пръстените. Каквото съвпадне от 

наричането в песента в момента на ваденето на пръстена, такъв ще бъде избраникът 

на собственичката на съответния пръстен. За такъв ерген тя ще се задоми. При 

пускането на пръстена в котлето се пее следната песен: 

Сбирайте се, малки моми, 

Малки моми и големи. 

Да пеем пръстените. 

Девер булка през мост води. 

Мостовете се разлюляват 
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от хубости невестини, 

от радости деверови. 

При вадене на пръстените се пее: 

Кървавица на полица. 

Сегни, извади маломен пръстен. 

Ой, Ладо, Ладо, момиче младо. 

През поле бяга, върви с тояга… (демек овчар). 

Сегни, извади маломен пръстен. 

Ой, Ладо, Ладо, момиче младо. 

Песен „Помниш ли, Янке“ 

Лазарка (най –малката): В някои краища на страната ни след обяд малките лазарки  се 

събират за обичая “Надпяване на пръстените“. 

Лазарка: Всяка една от нас предварително е оставила в общо менче, украсено със здравец, 

свой знак. Менчето престоява през нощта под цъфнал трендафил или роза.  

Жена (учителка): Но нека видим  нашите лазарки какви китки са оставили в менче. 

Лазарка (най –малката):      

                      Март е месец на цветята 

 и ги сплита в дъгата 

 в пръстен весел и красив! 

 Пръстена вземи в ръка –  

 ето нашата игра! 

 Предава пръстенчето на момичетата.  

Лазарка:  Пръстенче, пръстенче, научи ме 

 сутрин рано да ставам! 

Лазарка:  Пръстенче, пръстенче, искам да  

 тичам като литнало птиче. 

Лазарка:      Пръстенче, пръстенче, искам 

                      куклите да ме обичат. 

Лазарка:  Пръстенче, пръстенче, научи ме 

 животните да разбирам! 

Лазарка:  Пръстенче, пръстенче, помогни ми  

 да стана голяма! 

Учителката взима от синията менчето, пълно с китки. 

Стопанката: Ей те тебе, лично моме, лично моме – кумице лазарке! Ела да наричаш 

пръстените. 

Кумица-Лазарица: Сбирайте се моми да пеем пръстените! 

Вади пръстенче от менчето и казва: По пръстените на този ден те гадаят за какъв момък 

ще се оженят. Тази мома първа ще се омъжи! Да бъде!  

Момчетата:  
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- Бре, бре, бре-е-е-е! Тази мома ще я грабне горски от Превала! Да бъде!  

- Бре, бре, бре-е-е-е! Тази мома ще я грабне берберин! Да бъде!   

- Бре, бре, бре-е-е-е! Тази мома ще пристане на чуждоземец! Да бъде! 

- Бре, бре, бре-е-е-е! 

Едно момче грабва китката на Кумицата, а тя му се кара с пръст:  

Кумицата: Ей, ергенче, дай си ми китката, бре!  

Момче: Хубава си моме Янке. Ще те грабна като вакло ягне! 

От синията Учителката взима купата с яйцата. 

Учител (с купата яйца в ръце): Сполайте лазарки, че дойдохте в тази къща. Но да ви 

почерпим както му е реда. Хайде, стопанке, да  дарим лазарките, така както е редно! 

Стопанката взима от синията купата бели яйца и ги слага в кошничката на лазарките. 

Учителката:  

Ще ви дадем яйце – боядисайте го жълто!  

Много жито таз година, берекет голям да има.  

Това нека да е червено - да плоди и да едрее!  

Това да е синьо – като морето и  синевата да синее!  

А с това, всичко да зеленее, да цъфти и да пее!  

Учител: Мили деца, благодарим ви за желанието, за усърдието, с което  разучихте песни, 

танци обичаи за красивия пролетен празник Лазаровден! 

Учителка: Само след седмица идва Великден! 

Великден е вече при нас! 

Свят празник април ни донесе! 

Камбани с божествен, загадъчен глас 

подемат  най-хубава песен! 

Хайде деца, да си изпеем любимата великденска песен „Чук, чук, яйчице!“ Хайде, всички 

заедно да я изпеем! 

Музика: песен „Чук, чук, яйчице!“ – изпълняват децата 

Директорката: Мили деца, Вие наистина доказахте, че сте Златни деца! Убедена съм, че 

за предстоящия празник Великден ще ни покажете още много песни и танци! От името на 

ръководството Ви подаряваме комплекти за боядисване на великденски яйца!    

Директорката подарява комплект на всяко дете. 

Председател на Родителското Настоятелство: Мили деца, ние, Вашите родители, ще Ви 

кажем само няколко думи! Гордеем се с Вас, благодарим Ви! Обичаме Ви! От нас 

шоколадови яйца! 

Всички: Благодарим! Довиждане и до нови срещи! 
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Великден 

 
IIв клас в 23. СУ  

 Направихме списък за отговорници за украсата в класната стая. 

 Оцветихме и изрязахме украса. 

 Нарисувахме картини. 

 Украсихме класната стая. 

 Заедно с класния ни ръководител направихме презентация, в която споделихме как 

посрещаме празника с нашите семейства. 

 Поставихме си задача да стимулираме съучениците си да се целят все по-високо в 

образованието и да имат ентусиазъм за усвояване на повече знания. 

Направихме грамоти за децата положили най-много усилия в учението и показали 

инициатива в подготовката на празника. Грамотите са за: „Най-добър организатор“, „Най-

добър художник“, „Краснописец на класа“ и „Старание“. 

 

Боядисване на яйца - IIа клас в 50. ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Месене на козунаци - IVа клас в 50. ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 май - Международен ден на труда 
Добре дошъл си, месец май! 
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1 май – Международен ден на труда 
 

IIIв клас в 148. ОУ 

 

 Часът започна като Председателят на Ученическия съвет на паралелката (УСП)  Асен 

запозна съучениците си с празника 1 май. 

Всяка година в първия ден на месец май се отбелязва Денят на труда и на 

международната работническа солидарност (известен като Ден на труда и Първи май). 

На тази дата много страни в света честват обществените и икономически постижения 

на работническото движение. 

Първи май е един от официалните празници в България и официален почивен ден. 

Калина, член на УСП, запозна съучениците си с историята на празника. Началото на 

празника се свързва с международното социалистическо движение през XIX век и 

работническите протести за зачитане на елементарните социални права. Началото се поставя 

на 1 май 1886 година в САЩ. 

Ивелина, член на УСП, рецитира стихотворението „Първи май“ на Христо Смирненски. 

„Да бъде ден“, Христо Смирненски, 1922 година. 

Учениците от III в клас рисуваха и твориха на теми, свързани с празника: ,,Какъв искам 

да стана когато порасна?“, „Бих ли работил работата на моите родители?“, „Каква професия 

бих упражнявал, дори тя да не ми носи високи доходи?“.  

В обобщен отговор на тези въпроси децата споделят, че харесват професиите които 

помагат на другите хора, като лекар, пожарникар, полицай, учител и т.н. Дават съвет на всеки 

да следва мечтите си и да бъде упорит. 

След беседата учениците излязоха на двора, за да извършат трудова дейност - засадиха 

люляк. 
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6 май – Гергьовден 

 
Сценарий за празнуване на Гергьовден от VIа клас в 148. ОУ 

Сценарий за празнуване  

 Изготвяне на презентационно табло  

 Приготвяне на светена вода в менче със здравец  

 Изготвяне на въпроси за викторина  

 Викторина  

 Снимки  

 Електронна презентация за Гергьовден (по материали от интернет) 

  Гергьовден  

 Ден на храбростта и Българската армия  

 Църковен празник  

 Имен ден  

 Народен календар  

 Росата и водата  

 Зеленината и обредите за плодородие  

 Обреди около животните и жертвеното агне  

 Празничната трапеза 

Ден на храбростта и Българската армия  

Денят на храбростта започва да се чества в Българската армия още с нейното създаване.  

Празникът се чества на 6 май, но е официално учреден на 9 януари 1880 година от княз 

Александър I Батенберг. По-рано, на 1 януари е учреден и военният орден „За храброст“ – 

отличие, с което се удостояват извършилите подвизи на бойното поле.  

През 1946 година комунистическото управление прекъсва традицията на празника, 

обявявайки го само за „Ден на пастира“. Традицията е възстановена на 27 януари 1993 година 

с постановление № 15 на Министерския съвет. 

Църковен празник  

На този ден Българската православна църква чества деня на Свети Георги Победоносец 

– мъченик за християнската вяра, загинал през 303 година при управлението на римския 

император Диоклециан.  

Свети великомъченик Георги Победоносец (275-281 – 23 април 303 година) е един от 

най-почитаните светци, мъченик за Христовата вяра. Той е почитан и от източните, и от 

западните християнски църкви, а също така и в Исляма. По времето на император Диоклециан, 

той е войник в Римската империя. Обезсмъртен след чудото с убиването на ламята, той е 

покровител на Англия, България, Русия, Грузия, Гърция, Етиопия, Канада, Каталония, Литва, 

Португалия, Сърбия, Черна гора и на градовете: Бейрут, Генуа, Истанбул, Любляна, Москва и 

Фрайбург.  

В Кападокия (Мала Азия) Георги получава военната титла трибун едва на 20 години, 

след като се проявява като пълководец. През 303 година, по време на управлението на 

император Диоклециан, е убит, тъй като е защитавал християнската вяра.  
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На иконите Св. Георги Победоносец е изобразяван винаги на кон, а в краката му лежи 

убития от него змей. Православната църква в Гърция и Румъния чества паметта му на 23 април. 

Българската православна църква, както и православните църкви в Грузия, Русия, Северна 

Македония, Сърбия и Черна гора честват светията на 6 май. В България 6 май е също така 

официален държавен празник. (Източник: Уикипедия) 

Имен ден  

Гергьовден е петият най-празнуван имен ден в България, след Цветница, Ивановден, 

Архангеловден и Стефановден, отбелязван от 235 243 души към 2017 година, според НСИ. 

Той е имен ден на хората с имената Георги, Генчо, Гергана, Гергина, Гинка, Ганка, Ганя, 

Ганчо, Георгия, Габриела, Габриел и производните им. 

Народен календар 

В българския народен календар Гергьовден е един от най-големите празници през 

годината и най-големият пролетен празник. Познат е с имената Гергьо̀вден, Гѐргевден, 

Гю̀рговден, Гѐрги, Джу̀рджевдан, както и Хъдърлез и Адрелѐс, сред мюсюлмани, помаци и 

роми. Празникът е календарно обвързан – празнува се на 6 май и се чества във всички 

територии, населени с българи. С него започва лятната половина на стопанската година, 

завършваща на Димитровден. Това разположение в празничния календар определя и 

изключително богатата му обредност, обхващаща всички области от стопанския и социален 

живот на хората. Св. Георги традиционно е схващан като повелител на пролетната влага и 

плодородието (отключва изворите и влагата, побеждавайки ламята; обхожда и наглежда 

полята и посевите), покровител на земеделците и най-вече на овчарите и стадата. Много 

древен по своя характер, днес все още няма пълно единство в мненията за произхода на този 

празник. Според някои автори той идва от тракийската древност, според други е славянски по 

произход, има и хипотези, че следите му се губят в далечното минало на прабългарите от Азия.  

Росата и водата  

В нощта срещу празника, преди да пропеят петлите, хората отиват на някоя ливада или 

поляна, където се търкалят в утринната роса, защото народното вярване твърди, че по това 

време на годината всичко е „повито с блага роса“, като по-рано търкалянето в росата се е 

правело на голо. Някъде само ходят боси по росата или си мият лицето и ръцете с нея, другаде 

и пият роса. Къпането в росата се прави от хората, за да са здрави и да не ги боли кръст през 

годината. Къпят се в роса и безплодни жени с вярата, че така ще станат плодовити. Друг 

свързан с росата обреден момент е събирането и носенето ѝ вкъщи. Вярва се, че събраната по 

Гергьовден роса има особена целебна сила.  

Освен „къпането“ в роса се практикува и обредното къпане в реки и извори. В Чепеларе 

българите-мюсюлмани, след ходенето в росата, отиват на аязмото Св. Георги, където се 

измиват или се изкъпват. В реки и извори се къпят и в целите Средни Родопи, както и в 

Тревненско, Казанлъшко и т.н. Както при росата, така и при измиването с вода, съществува 

обичаят да се носи в къщи вода (на някои места тя се носи в пълно мълчание – т. нар. мълчана 

вода), с която се замесват обредни хлябове. Някъде (Разградско, Пловдивско) се вярва, че на 

този ден водата е толкова лековита и даваща сила, че дори мечките се къпят за първи път в 

годината на този ден.  
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Повсеместно е вярването, че дъждът на Гергьовден (както и този на Спасовден) е 

особено плодоносен – „всяка капка носи жълтица“. 

Зеленината и обредите за плодородие – част 1 

След къпането в росата, на връщане към домовете си хората берат свежи зелени 

растения (здравец, бук, коприва, люляк и др.), с които се окичват вратите и праговете на 

домовете, оборите и кошарите, слагат се на завивките на децата и на хомотите на добитъка, 

правят се венци и се слагат на главите на домашните животни. Ергените кичат със зеленина 

дворните врати на любимите си, а момите вият китки и венци и ги слагат в косите си. В 

Кюстендилско момите берат „лепич“ (репей) и го слагат по дрехите си, за да се лепят момците 

по тях; момите-помакини от Чепеларско „търсели любовното биле делидилен“ и се закичват с 

него да са търсени.  

Повсеместно е разпространен обичаят на Гергьовден да се правят люлки. Те се връзват 

на високо разлистено дърво и момците люлеят момите, като това е съпроводено с песни и 

диалози, имащи скрита брачно-сексуална насоченост. Освен люлеенето, почти из цялата 

българска етнична територия, на разлистени дървета се окачат кантари, на които хората се 

теглят, вярвайки, че това е един от начините да бъдат здрави и жизнени през годината.  

Вярва се още, че както на Еньовден, така и рано сутринта на Гергьовден билките имат 

особена целебна сила и затова се берат и билки. Вярва се още, че този ден е особено подходящ 

за магии за обиране на плодородието от чуждите имоти и затова в нощта срещу празника 

магьосниците (мамници и баячки) правят своите магии за „превземане“ на чуждото 

плодородие – „мамят“ плодовете на нивите и млякото и плодовитостта на живата стока. За да 

се предпазят от това, на някои места в България гледат да убият змия в деня преди Гергьовден 

и на самия ден пръскат мляко през устата ѝ. Смята се също, че този ден е един от най-

подходящите дни в годината за т. нар. сваляне и издояване на месечината от магьосниците, 

които уж я превръщат в крава и я издояват, придобивайки власт над млякото. 

Зеленината и обредите за плодородие – част 2  

На този ден стопаните вземат първото червено яйце, боядисано на Велики четвъртък, 

обикалят с него нивата и го заравят в средата ѝ, като вярват, че по този магически начин ще 

стимулират раждаемостта ѝ. Това се прави и при оборите и кошарите. Другаде пазят слама от 

трапезата на Бъдни вечер и я разхвърлят из имота или я палят на високи места из землището 

на селището, за да не пада гръм и да не вали градушка. На съдовете, в които доят овцете, се 

слага здравец, босилек и други зелени билки или се забождат раззеленени клони в средата на 

имота. 

Обреди около животните и жертвеното агне – част 1  

Според народните представи Св. Георги освен покровител на земеделците, е и най-

могъщият покровител на стадата, затова голяма част от обредните практики и обичаите, 

изпълнявани на този ден, имат за цел да осигурят здравето и плодовитостта на живата стока.  

На Гергьовден рано сутринта се извършва ритуалното извеждане на животните на 

първа зелена паша (на по̀пас), като стадото се подкарва със зелена пръчка. На този ден се прави 

и първото обредно доене на овцете. Овчарите отварят вратата на кошарата и която овца излезе 

първа, украсяват главата ѝ с предварително подготвен венец и я издояват (другаде се дои 

първата оягнила се овца). Ведрото, в което се дои овцата, е украсено също с венци или 
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различни зелени растения и пресукани бял и червен конец (мартеница). По същия начин са 

украсени и вратата на кошарата, както и самата кошара. Млякото на първата овца се издоява 

през сребърен пръстен, кравайче, венец, а някъде и през речен „гергьовски камък“ с естествен 

отвор. Първите капки мляко се изливат на земята или върху яйце (не рядко червено), което 

после се заравя в земята. Някъде овчарите гърмят с пушки край стадото, за да изгонят злите 

духове. Широко разпространен е обичаят на този ден овцете да се захранят с обреден хляб, 

приготвен от жените. Също така на Гергьовден става първото вкусване на мляко и млечни 

продукти през годината. 

Обреди около животните и жертвеното агне – част 2  

Изборът на жертвеното животно е различен – някъде това е първото родено агне през 

годината, другаде – агнето на първата излязла от кошарата овца. Може да се взема предвид и 

пола (първото мъжко) или цвета (първото бяло) на животното. Преди да се заколи, то също се 

окичва с венец или цветя, захранва се със свежа зеленина, трици и сол (на някои места и с 

обреден хляб) и се запойва с вода; някъде го прекадяват с тамян или свещеникът му чете 

молитва. От солта и хляба, с които е захранено, дават и на другите домашни животни.  

В миналото агнето обикновено се е колело в къщата при огнището, като се е гледало 

кръвта му да опръска стената. На някои места според дебелината на кървавите бразди се 

гадаело плодородна ли ще е годината или не. След заколването се взима от кръвта и с нея се 

мазват децата по челото и бузите, за да бъдат здрави през годината. С тази кръв се мазват и 

праговете на вратите и ъглите на стаите. Останалата кръв се събира в съд (в който също има 

зеленина) и се заравя в земята на чисто място (в смисъл далеч от бунище, капчук и др. места, 

които в народните представи се определят като „нечисти“), където не се стъпва. На места в 

Южна България агнето се коли под плодни дървета и се следи кръвта да попие в земята. В 

Западна България агнето се коли при река, като кръвта му изтича във водата (ако е заколено в 

къщи, кръвта му се отнася и се хвърля в реката). След празника костите на жертвеното агне 

също се хвърлят в течаща вода („да тече млякото като вода“), заравят се в нивата или в 

мравуняк („да се въдят овцете като мравки“). От тях някъде запазват кокалчето от предния 

десен крак, което използват на следващата година при украсата на обредните гергьовденски 

хлябове, както и предната плешка – с нея лекуват децата от уруки. В Родопите по предната 

плешка се гадае за плодородието през годината и съдбата на стопанина.  

Обикновено агнето се пече цяло, като след изпичането се носи в църква, за да се освети, 

или ако се пече на общоселската трапеза, свещеникът или стопанинът го прекадяват на място. 

Празничната трапеза  

Тя обикновено е общоселска. Прави се извън селището някъде на зеленина – 

обикновено при оброчище, параклис или манастир (ако има такъв в близост). След като се 

освети, на нея се носят опечените агнета, обредните хлябове, прясно издоеното мляко и 

подсиреното от него сирене, квасено мляко и други подобни. На този ден за първи път през 

годината се яде пресен чесън, който задължително присъства на трапезата.  

Край празничната трапеза отново се изпълняват обредни практики, свързани както с 

плодородието, така и с брачна насоченост. В някои райони на Източна България младите булки 

в началото стоят прави край трапезата, „за да стават високи конопите“, а после хукват да бягат, 

като децата ги замерят с трохи хляб за плодородие. Другаде с бучки сирене за плодовитост са 
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замеряни и младоженците. На Гергьовден, край трапезата, кумът ритуално събува сватбените 

чорапи на младоженката и сваля връхната ѝ сватбена дреха, като я забражда с женска забрадка, 

вместо носената дотогава булчинска.  

На празничната трапеза (както и през целия ден на празника) цари веселие и се играят 

т. нар. „гергьовденски хора̀“. Играят се обикновено на песни с религиозно-митичен характер 

и такива, свързани с мотивите за св. Георги – обикалящ полето, побеждаващ ламята и 

отключващ изворите и влагата. Веселието е задължително по време на целия празник. 

Учениците от VIа клас в 148. ОУ с интерес се запознават с подробната презентация за 

Гергьовден, изготвят красиво табло за празника, участват в тематичната викторина и се 

поръсват със светена вода от менче със здравец. Празникът завършва с фотосесия в класната 

стая и на двора, на зелената морава.  

 

9 май – Ден на Европа 

 
Ден на ученическото самоуправление  

 

За първа година в 23. СУ се чества Ден на ученическото самоуправление. Това е ден, в 

който Ученическият съвет на училището заема мястото на училищното ръководство. За да 

включим максимално много ученици, разделихме лидерския ни екип на първа и втора смяна, 

т.е. имаше двама директори за първа и втора смяна, както и различни заместник-директори. 

Учениците заеха мястото на учителите си в учебните часове и преподаваха на тяхно място.  

Ето какви задачи изпълни Училищното (ученическо) ръководство в този ден: 

 Проследихме за влизане и излизане с чипове на главния вход на училището. 

 Разглеждахме, избирахме и описвахме проекти на документи и Национални 

програми от МОН. 

 Следяхме за служебна информация в сайта на РУО София-град. 

 Замествахме часове като учители.  

 Проверихме хигиената и нужната материална база за провеждане на ДЗИ в стаите. 

 Писахме протоколи.  

 Раздавахме заявления за избираеми учебни часова (ИУЧ). 

 Запознахме се с Кодекса на труда. 

 Намесихме се при конфликт в VI клас.  

 Писахме писмо до общината.  

 Писахме кандидатура за проект.  

 Разчистихме стари изпитни материали от НВО и ДЗИ.  

 Подготвихме формули за упражнения. 

 Контролирахме изпълнението на заповедта за забрана на пушенето около училище. 

 Уведомихме класовете за липсата на звънец поради авария. 

 Направихме допитване до класовете дали са съгласни с въвеждането на униформи.  

 Проверихме дали се спазват графиците в занималните и стола.  

 Съдействахме за дисциплината по коридорите и чистотата в класните стаи. 
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 Проведохме разговор с инспектор от МОН относно евентуалното ни участие в един 

проект.  

От името на Ученическия съвет на училището благодарим на Училищното ръководство 

за доверието към нас за тези важни задачи!  

Специални благодарности към учениците от XIб клас, които се включиха активно в 

заместването на учителите по различни предмети и изпратиха много снимки! 

 

*** 

 

 Поздравления за младите хора от 23. СУ за пълноценния Ден на ученическото 

самоуправление и огромната работа, която са свършили, за да видят колко сложно 

„предприятие“ е училището! Но се радваме, че участвайки в проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ през учебната 

2021/2022 година, те на практика се убедиха какъв важен инструмент за реализирането на 

техния иновационен, творчески и организационен потенциал е постоянно действащото 

ученическо самоуправление в цялото училище. 

 Не е известно кой и кога е създал традицията Денят на Европа да се превръща в ден 

на ученическото самоуправление. Този ден може да остане като денят за размяна на ролите 

между възрастните и децата/учениците, за да почувстват последните колко е отговорно, а 

понякога и доста трудно да бъдеш възрастен. Но той не трябва да се превръща в „подмяна“ 

на истинското ученическо самоуправление, чрез което децата/учениците участват 

пълноценно в организационния живот на училищната общност, развивайки своите 

личностни умения.  

Защото ученическото самоуправление не е събитие за един ден, а процес, който 

протича всеки ден, през цялата година и не само учебната година. И защото всички от 

училищната общност (както споделихме във Въведението) трябва да осъзнаят, че ако в 

училището има изградено структурирано отдолу нагоре ученическо самоуправление - от 

всяка паралелка, през випуска и училищния етап до Ученическия съвет на училището - и то 

функционира правилно, чрез своите представители децата/учениците биха могли да се 

произнасят по 14 от 17-те документа, които задължително приема Педагогическия съвет 

на училището по чл. 263 (1) от ЗПУО. А това вече е не само сериозна възможност за 

упражняване на правата на децата/учениците по чл. 171 от ЗПУО, но и голяма взаимна 

отговорност към порастването и превръщането им в зрели и пълноценни граждани. 

На 9-ти май Ученическите съвети на паралелките (УСП) и Ученическите съвети на 

училищата (УСУ) могат да разменят местата си с ръководните позициите на възрастните, 

за да отпразнуват Деня на порастването в ученическото самоуправление, след като през 

цялата учебна година са упражнявали своите права да се самоуправляват и са натрупали 

организационен опит и отговорност.   
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24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, 

просвета и култура и на славянската книжовност  

Проект на сценарий за празнуване на 24 май от Vа клас в 148. ОУ 

Помещението е украсено с гирлянди във форми на буквите от българската азбука. 

 Има портрети на Кирил и Методий. 

1 ученик: 

Да ни радва, да ни грее! 

и през хубавото лято 

всеки с радост да си пее! 

2 ученик:  

Винаги да има слънце, 

  винаги да има слънце, 

да сме весели и здрави! 

3 ученик: 

Нашите  ученици – петокласниците са подготвили за нас един много хубав монтаж 

„Разходка из България“. 

4 ученик:  

От крехката розова пъпка   

разкошен разцъфва цветът.  

От малката, първата стъпка,    

започва най-дългият път. 

5 ученик:  

От борче разперва се бора,  

от зрънце-пшеничния клас.  

Растат и великите хора            

от малки деца като нас. 

6 ученик: 

През 1892 година Стоян Михайловски написва текста на всеучилищния химн, познат 

на всеки българин с първия си стих „Върви, народе възродени“. Химнът е озаглавен „Химнъ 

на Св. св. Кирилъ и Методи“ и включва 14 куплета, от които ние днес изпълняваме най-често 

първите шест. Панайот Пипков създава на 11.05.1900 година музиката към химна.  

Пуска се химнът. 

Днешният празник ще продължи с една забавна игра. Знаете, че всяка буква от 

кирилицата се нарича по различен начин. Нека да се опитаме да „преведем“ някои думи, като 

използваме целите наименования на кирилските букви. Всеки ученик да си напише трите 

имена, като поглежда към специално подготвения лист с имената на кирилските букви, като 

се опитва да изговори думата буква по буква.  

 



169 

 

 

7 ученик: Забравените заслуги на Кирил и Методий 

Кирил и Методий, двамата славянски апостоли, все още са слабо познати по 

западноевропейските географски ширини. И то независимо от факта, че в навечерието на 1981 

година първият папа-славянин Йоан Павел Втори ги провъзгласи за „съпокровители на 

Европа“. Преди 40 години, през 1981, този празник за първи път беше тържествено отбелязан. 

Бяха времена, когато комунистическият режим репресираше християните в Средна и Източна 

Европа и те болезнено се нуждаеха от свои светци-покровители. 

Защо Западът забрави Кирил и Методий 

„Християнска Европа трябва да диша и с двата си бели дроба: римокатолическия и 

източноправославния“ - такива бяха тогава думите на папата. Този жест на Йоан Павел Втори 

имаше огромно духовно-историческо значение, защото всъщност ревизираше широко 

разпространената теза за трите колони, върху които се крепи Европа: Античността, 

християнството и германите. 

Незаслужената забрава на славянските апостоли има дълга традиция в Германия: 

мисията на Кирил и Методий във Великоморавия винаги е била трън в очите на франкско-

баварските епископи. Те открай време са смятали, че това е намеса в тяхната сфера на влияние. 

Двамата братя са сред най-важните светци на Източната църква. Методий, със светско 

име Михаил, и Кирил, със светско име Константин, произхождат от Солун, който по онова 

време е вторият по големина град във Византийската империя. Двамата обичат монашеското 
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уединение, но по молба на византийския император Михаил Трети през 862 година поемат на 

важна мисия във Великоморавия. 

Началото на славянската писменост 

Константин отрано съзира проблема: славяните все още нямат писменост. „Как да пиша 

върху вода?“ - иносказателно попитал той императора. Преди отпътуването за 

Великоморавия, Константин създава азбука на базата на гръцките букви, пригодена към 

славянските звуци. С помощта на тази азбука двамата братя превеждат и най-важните 

християнски книги, което поставя началото на славянската писменост. От шрифта на Кирил 

неговите ученици по-късно създават кирилицата, която и до днес се използва в редица държави 

на Балканите и в Русия. 

Кирил и Методий мисионерстват на народния език на славянското население. Тази идея 

тогава е изключително напредничава, тя изпреварва със столетия времето си. Славяните 

упорито се противопоставят срещу римско-германския манталитет, който мисионерите се 

опитват насила да им наложат. В своето обръщение към папата през 867 година Константин 

успешно защитава правото на славяните да изповядват християнската религия на своя 

собствен език. 

Константин умира на 14 февруари 869 година в Рим. Малко преди смъртта си той 

облича монашески одежди и приема името Кирил. По-големият му брат Методий става папски 

легат за славянските страни и е изпратен във Великоморавия. Възникването на славянска 

църковна провинция се превръща в крайъгълен камък за приобщаването на славяните към 

християнството. Методий умира на 6 април 885 година в Южна Моравия, където се е отдал на 

мисията си заедно с около 200 ученици и проповедници. 

Делото на Кирил и Методий пуска корени най-напред в България 

След смъртта на Методий неговото дело първоначално изглежда провалено. 

Политическият вятър е променил посоката си. Но моралният авторитет на Методий все пак 

успява да спаси славянската мисия. Учениците му се разпръсват в четирите посоки на света, а 

делото на славянските апостоли пуска трайни корени най-напред в България. Там цар Борис 

предоставя на Методиевите ученици ново поле за деятелност в днешния Охрид. Именно оттам 

кирилицата разнася християнството надалеч - през Румъния та чак до Киевска Рус, а оттам 

през Москва и из цяла днешна Русия. 

Кирил и Методий остават верни както на латинската, така и на византийската традиция, 

както на западната, така и на източната. Тази тяхна нагласа е истински екуменическа, при това 

във времена, когато източните и западните християни все още живеят под общ църковен 

покрив. Братята правят християнското послание разбираемо за славянското ухо и въвеждат 

славянския език като литургичен, което отчасти мотивира бохемите, моравците и словаците 

по-късно да се обвържат с Рим. Независимо от всичко това Кирил и Методий и до днес си 

остават позабравени на Запад - макар че са съпокровители на Европа. 

8. Ученик: 10 любопитни факта за живота на Светите братя Кирил и Методий 

https://www.dw.com/bg/откога-има-български-език/a-55842499
https://www.dw.com/bg/откога-има-български-език/a-55842499
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Светите братя Кирил и Методий, наричани още Солунските братя, са дипломати, 

мисионери и създатели на глаголицата. Животът им преминава в развитие и разпространяване 

на християнството чрез проповеди във Великоморавия и Панония. 

11 май се чества като църковен празник на Св. св. Кирил и Методий, а на 24 май 

празнуваме деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура 

и на славянската книжовност. Ето 10 любопитни факта за делата на двамата братя. 

1. Израснали са в семейството на византийския военачалник Леон и съпругата му Мария 

Методий се появява на бял свят през 815 година и е първородния им син, а Константин 

е най-малкият от седем братя и се ражда през 827 година. Те са част от аристокрацията на 

Византия, но и двамата говорят славянски език. 

2. Методий става архонт – управител на област, населена със славяни 

Малкият брат се вглежда в светите писания и на 15 години отива да учи в Магнаурската 

школа на императорския дворец, където по-късно става преподавател и печели прозвището 

„Философ“. 

3. Войнът Методий пръв се оттегля в манастир 

Според някои източници това е защото жена му и децата умират твърде рано. Кирил 

влиза в средновековната дипломация едва 24-годишен, когато отива на първа мисия при 

арабски халиф, но после се присъединява към своя брат в монашеската обител. 
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4. Създаване на глаголицата 

Около 855 година двамата братя започват своята работа по изготвянето на славянската 

писменост и създават първите преводи от гръцки на славянски език. Кирилицата е създадена 

на основата на глаголицата и се използва и до днес в много славянски езици. 

5. Откриването на мощите на Св. Климент 

През 860 година Кирил и Методий са изпратени от император Михаил III при хазарския 

хаган, за да предотвратят разпространението на юдаизма. Тази мисия е свързана с едно 

изключително събитие, откриването на мощите на Св. Климент. 

6. Моравската мисия при княз Ростислав 

Княз Ростислав иска църквата да стане славянска, като създаде богослужение, основано 

на славянска писменост. Той предлага на Кирил и Методий да се заемат с тази задача. Двамата 

братя приемат мисията и с ентусиазъм започват да изграждат славянската църква и училище. 

7. Словото на Кирил срещу триезичната догма 

Братята Кирил и Методий получават обвинения от немското духовенство, че не 

изпълняват църковните закони. Двамата братя мисионери правят блестяща защита. Тя се 

състои във Венеция, където Кирил произнася слово срещу триезичната догма. 

“Не пада ли от Бога дъжд еднакво за всички? Също и слънцето не грее ли на всички? Не 

дишаме ли всички еднакво въздух? Как вие не се срамувате, като определяте само три езика, 

а искате всички други племена и народи да бъдат слепи и глухи?“ (из “Житие и деяния на 

блажения наш учител Константин Философ“) 

8. Папа Адриан кани Кирил и Методий в Рим 

Папата настоява да говори с Кирил и Методий за тяхната работа. Откритите от Кирил 

мощи на Св. Климент в град Херсон се превръщат в силен коз на двамата братя. Те взимат 

мощите в Рим с надежда да получат благословия и признание за своята азбука и новите книги. 

Приемът на двамата братя в Рим е тържествен и изпълнен с почести. 

9. Солунските братя са канонизирани за светци 

Заради превода на Библията на старобългарски език и разпространяването на 

християнската религия сред славяноезичните народи, двамата братя са канонизирани за 

светци. 

10. През 1980 година папа Йоан Павел II обявява братята за съпокровители на Европа 
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Кирил и Методий са почитани от православната църква като едни от светите 

Седмочисленици, заедно с учениците им – Наум, Климент, Ангеларий, Сава и Горазд. 

Проект на сценарий за празнуване на 24 май 

Участват ученици от различни класове в 148. ОУ 

 

Дата:  23 май 2022 година. 

Място:  Двора на училището. 

Начален час: 11.00. Продължителност 20 мин. 

Музикално оформление: Тържествена музика и песни, посветени на делото на Кирил и 

Методий. 

Изпълнители: Група ученици от различни класове. 

Ход на тържеството: Гостите  -  членове на Родителското настоятелство и Обществения 

съвет, ръководството на училището и децата от класовете са настанени срещу сцената 10 

мин. преди обявеното начало за започване на тържеството. 

Звучи музика и при постепенното й заглъхване започва рециталът. 

Излизат участниците. 

Ученик: 

Слава Вам, творци велики 

на славянското писмо! 

Вий очите ни открихте 

за наука и добро. 

Ученик: 

Кога от разказа подмамен, 

четеш и се увличаш цял - 

помни, че твой проводник там е 

човекът, книгата създал! 

Ученик: 

А той създал е тази книга, 

защото е книжовник бил, 

защото азбука велика 

за него някой сътворил. 

Ученик: 

На тази азбука създател 

е древен философ един. 

Един мъдрец, поет, писател - 

наречен Константин. 

Ученик: 

Кирил и Методий! 

О, братя! 

Към слънце ни водите, 

от слънце огряни! 
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Борци мълчаливи 

със воля сурова, 

дарихте ни живо 

огнено слово! 

Ученик: 

24 май е един от най-светлите български национални празници – Денят на светите братя 

Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.  

Денят на солунските братя Св. св. Кирил и Методий - създатели на глаголицата, се отбелязва 

като църковен празник още през XII век, но като Ден на просветата за първи път се чества 

през 1851 година в гр. Пловдив по инициатива на Найден Геров. 

На този ден с чувство на национална гордост отдаваме почит на всички просветители, учени, 

творци и светли умове в българската история и съвремие, дали своя принос за развитието на 

просветата и културата. 

Хорът на 148.ОУ  изпълнява песен за славянските първоучители. 

Ученик: 

Пред славянските народи 

ясно утро кой откри? 

Вие, Кирил и Методий, 

първи пролетни зори! 

Вие дадохте буквара 

на народа ученик, 

та сега с любов разтваря 

книгите на свой език. 

Ученик: 

В тях четем стиха на Ботев 

и на Левски мъдростта, 

в тях живее и работи 

и се учи младостта. 

Тия книги лъчезарни 

днес ни водят в ясен път, 

с тях навеки благодарни 

поколения растат. 

Ученик: 

Затова Ви с песен слави 

всяко българско дете. 

За прослава на труда Ви 

месец май венец плете! 

Звучи песен, изпълнена от първокласници в 148.ОУ. 

Ученик: 

Днес слънцето по-ярко се издига. 

Събужда се със радост и копнеж. 

Днес празник е на българската книга, 
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която тъй обичаш да четеш. 

Създадоха я Кирил и Методий. 

Светилник бе ни тя през векове. 

Към свободата някога ни води, 

сега към нови истини зове. 

Ученик: 

А слънцето възлезе сред простора. 

Градът ликува. Люляци цъфтят. 

Ти тичаш на училището в двора, 

приятелите ти дето се тълпят. 

Ученик: 

Напред потегляй! 

Издигай я! Приятел й бъди! 

Със книгата днес твоя е земята, 

дори небето с чудните звезди! 

Празникът завършва с изпълнение на химна „Върви, народе възродени!“. 

 
Кратък 

СЦЕНАРИЙ ЗА ТЪРЖЕСТВО 

по случай завършване на VII клас „Последен ден заедно“ 

VIIб клас в 23. СУ 

 

1. Събиране в двора на 23. СУ.  

2. Среща в класната стая.  

3. Създаване на картина с отпечатъци от ръцете на учениците от целия клас. 

4. Участие в тържественото изпращане на випуска в училищния двор. 

5. Тръгване с организиран превоз към избран чрез гласуване ресторант.  

6. Тържество и почерпка в ресторанта. 

7. Размяна на символични подаръчета - приготвени предварително. 

8. Идея за пускане на китайски фенер с горещ въздух и послания от всички нас. 

9. Разходка с класа в Борисовата градина. 

Разработили: представителите на УС – Мартина, Никол, Калоян, Михаил 
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Ето какво завещаха на своите последователи „малките“ абитуриенти 

от VIIа клас в 50. ОУ 

 

 

ТАЗИ ГОДИНА СЕ РАЗДЕЛЯМЕ С ЛЮБИМОТО 50. ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ 

 

 Всеки от нас ще тръгне по 
своя път. 

 Всеки ще остави частица от 
себе си в това училище.  

 На нашите последователи 
пожелаваме: 

РАБОТЕТЕ ЗАЕДНО! 

Помнете завета на хан Кубрат! 

МЕЧТАЙТЕ! 

Мечтите се сбъдват! 

БЪДЕТЕ ГОРДИ БЪЛГАРИ! 

От вас зависи! 

 

 

 Представихме най-интересната част от идеите на УСП и УСУ, за да Ви убедим, че 

ученическото самоуправление наистина е лесно и интересно. Опитайте! Можете да 

приложите моделите, с които се запознахте, във Вашето училище. А може те да Ви 

послужат като провокация да създадете свои идеи – уникални, креативни и завладяващи. 

Използвайте възможностите и преимуществата, които предоставят Вашето населено 

място, характера на местната общност, профила на училището и не на последно място - 

въображението и творческите възможности на учениците. И не забравяйте: колкото 

повече съучастници на ученическото самоуправление (вижте раздел 3) успеете да 

ангажирате с вашите идеи и каузи, толкова по-реализуеми ще бъдат те! Не се 

притеснявайте да потърсите и нас на посочения ел. адрес: found.iii.teya@gmail.com. Винаги 

ще Ви помогнем.   

Желаем Ви успех!  
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8. Конкурс за иновативни идеи 

„Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ 
 

В този раздел Ви представяме Статут на Националните конкурси за иновативни 

идеи (НКИИ), разработен и приет от Настоятелството на Фондация „Институт за информални 

иновации“ през 2013 година. Първият НКИИ на тема „Енциклопедия на забавленията” беше 

проведен през 2014 година. Основните положения на Статута са постоянни, но конкретните 

изисквания към участниците се адаптират към темата на всеки конкурс.  

Представяме адаптирания вариант на Конкурса за иновативни идеи „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно“ към проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“, в който участваха три столични училища.  

Ако през следващите учебни години се появи желание от страна на училища от цялата страна 

и техните структури на ученическо самоуправление, Конкурсът за иновативни идеи 

„Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ би могъл да стане национален и да 

се провежда ежегодно съобразно представения Статут. Желания за национално провеждане на 

конкурса очакваме на ел. адрес: found.iii.teya@gmail.com.  

 

8.1. Статут на Конкурса за иновативни идеи 

 

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИНФОРМАЛНИ ИНОВАЦИИ  

в партньорство със съучастници на ученическото самоуправление: 

Регионално управление на образованието София-град, 

национални медии, Cyber 360 Academy - първата българска академия за киберсигурност, 

Издателство „Фют“, Фондация „Хестия“ и Сдружение „Съучастие“ 

обявява 

Конкурс за иновативни идеи 

„Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ 
Посвещава се на 1340 години от Първата българска държава (2021) и Европейската година на младежта (2022) 

 

СТАТУТ 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 Конкурсът за иновативни идеи (КИИ) се организира от Фондация „Институт за 

информални иновации“ (ИИИ) и се провежда по време на учебната година, но чрез ангажиране 

на свободното извънкласно и извънучилищно време на участниците. 

 Наградите се обявяват на специална Церемония на иноваторите. 

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Включване на децата и учениците в процеса за повишаване на общия иновационен 

потенциал на обществото през XXI век – „Златният век на ума“. 

2. Стимулиране на интереса към образованието и обучението през целия живот чрез 

трите вида образователна активност – формално, неформално и информално 

образование. Информалното образование е неинституционализирано, 
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неорганизирано, непринудено, неограничено, свободно, достъпно, постоянно и 

повсеместно натрупване на знания, развитие на умения и формиране на 

компетенции в жизнения път на хората от различни възрасти, подпомагащи личното 

им саморазвитие и самотворене (дефиниция от научни публикации на Т. Желязкова-

Тея). 

3. Развитие и утвърждаване на духовните ценности чрез стимулиране на иновативното 

мислене, характерно за информалното образование, като подходящо средство за 

превръщането на личността в Homo creabilis (самосътворяващият се човек) чрез 

придобиване на нови компетенции. 

4. Предлагане на творчески формати за научаване чрез правене и преживяване и за 

изява на иновативни идеи чрез преобразуването им в иновативни решения, 

представянето на иновативни продукти и стартирането на иновационни проекти. 

ІІІ. УСЛОВИЯ ЗА УЧАСТИЕ 

В КИИ могат да участват без ограничения автори на иновативни идеи, предложения, 

проекти и разработки от всички класове.  

Участието в КИИ е съпроводено с предварителна проучвателна работа съобразно 

темата на конкурса и нейните раздели, както и с формулирането и подходящото представяне 

на иновативни идеи, иновативни решения или иновативни продукти. 

Участниците в конкурса – Ученическите съвети на паралелките (УСП) и Ученическите 

съвети на училищата (УСУ) избират темата, по която ще се състезават, и формата за 

представяне на резултатите от дейността си, съобразно възрастта, възможностите и 

познанията си. 

Разработките за конкурса на УСП трябва да отговарят на следните условия:  

1. да представят идеите за ученическото самоуправление по подходящ начин;  

2. да обобщят опита, знанията и уменията на децата да се самоуправляват и да 

взаимодействат по  повод ученическото самоуправление с възрастните от всички 

категории съучастници (класни ръководители; директори; родители; местни 

институции,  общественици, медии;  представители на бизнеса; НПО).  

3. да са преминали вътрешна селекция в рамките на училището пред училищното 

жури (01-10.05.2022 година) и да са се класирали на първо място от паралелките в 

съответен клас във всяка възрастова група (І-ІV клас – 4 паралелки, V-VІІ клас – 3 

паралелки, VІІІ-ХІІ клас – 5 паралелки от училище). 

Разработките на УСУ трябва да отговарят на условията в т. 1 и 2, но те се явяват 

директно в конкурса. 

ІV. УЧАСТНИЦИ 

В КИИ могат да участват: 

 УСП в три възрастови групи – І-ІV клас, V-VІІ клас, VІІІ-ХІІ клас и УСУ. 

 Възрастни (в лицето на другите съучастници в ученическото самоуправление) 

когато подпомагат участието на Ученическите съвети като техни консултанти или 

ръководители, които трябва да бъдат посочени в задължителната Заявка за участие 

в конкурса, съпровождаща конкурсните материали. 
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Дава се предимство на: УСП и УСУ, които са успели да ангажират с реализацията на 

своите иновативни идеи някои от останалите съучастници в ученическото самоуправление: 

класните ръководители; директорите на училищата; родителите; местни институции (местната 

община, РУО и др.), общественици (Обществените съвети на училищата, известни личности), 

медии (местни и национални); представители на бизнеса; НПО (Училищните настоятелства и 

др.). 

V. ТЕМАТИЧНИ РАЗДЕЛИ 

КИИ дава възможност за изява на участниците в един или няколко от тематичните 

раздели по избор. 

Възможности за участие в КИИ „Ученическото самоуправление – лесно и 

интересно“:    

1. Разработка на документи за дейността на ученическото самоуправление 

(протоколи, доклади, отчети, планове, графици, писма, обръщения, поздравителни 

адреси, благодарствени писма, покани, дипляни и др.) 

2. Създаване на илюстративни материали за дейността на УСП и УСУ – фотоизложби, 

презентации. 

3. Разработка на символи и ритуали на ученическото самоуправление (лого, девиз, 

емблема, значка, песен, тайна парола, награди, сертификати, грамоти, свидетелства, 

членски карти и др.) 

4. Сценарии за тържества, празници, турнири, карнавали, училищен фестивал и др. 

5. Електронни училищни вестници. 

Тематични раздели с примери 

1. Учебна дейност: Център за самообучение в училището; учене чрез примери; 

взаимопомощ в подготовката на уроците в паралелката и между класовете 

(връстници обучават връстници или по-големите помагат на по-малките); 

организиране и провеждане на тематични дни по предметите от учебната програма; 

подкрепа за участие в конкурси, олимпиади, празници на познанието; съдействие 

на учителите за обогатяване на задължителната учебна програма по предмети; 

поддържане на висока успеваемост в учебната дейност. 

2. Трудова дейност и екология: създаване на трудови екипи за подобряване на 

учебната среда; поддържане и облагородяване на училищната територия; грижливо 

отношения към училищната собственост; поддържане и ремонт на имуществото в 

класната стая; организиране на тематични ученически трудови акции; полагане на 

общественополезен труд в класната стая, училището, двора на училището, 

общината; съдействие за бъдеща професионална ориентация; създаване на алеи, 

парк, градина или опитно поле в двора на училището или около него при наличието 

на такива пространства; поддържане на екологосъобразна среда в класната стая, 

училището, двора на училището и околното пространство; проекти за създаване и 

поддържане на общински екозони (градинки, паркове, училищни дворове, 

пространства между жилищни сгради); проекти за оползотворяване на местни 

нетоксични отпадъци; проекти за преобразуване на общински терени в детски 

площадки за интеркултурни игри и забавления. 
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3. Организационна дейност: натрупване на знания за самоуправлението – 

„Демократична класна стая“; кампании за набиране на средства за УСП и УСУ; 

създаване на вътрешни правила за поведение; изготвяне на правилници за 

дейността; провеждане на заседания на УСП и УСУ; организиране и провеждане на 

общи събрания на паралелката, класа, училището; оформяне и водене на 

организационната документация; поемане на отговорност за дисциплината и 

порядъка в училището; участие при вземането на решения за награждаване и 

санкциониране на деца/ученици. 

4. Културни, информационни и творчески дейности: организиране на културни 

програми, концерти, тематични празници, дискотеки и други културни събития в 

училището, свързани с традиционните културни ценности и културното наследство; 

организиране на посещения на културни събития в населеното място или по време 

на изнесени училища (бяло, синьо, зелено); изготвяне на нагледни материали за 

културни събития, покани и програми за гостите; списване на училищен вестник; 

подготовка на журналистически материали за училищните и местните медии; обмен 

на информация чрез електронните мрежи за решенията на органите за ученическо 

самоуправление; поддържане на историята на класа и училището чрез летописи, 

албуми или алманах и музей на училището. 

5. Спорт, здраве и отдих: спортно-развлекателни събития; туристически походи и 

съревнования; лагери и екскурзии по екопътеки; училищни спартакиади по 

различни видове спорт; създаване и поддържане на спортен кът със спечелените 

награди от спортни състезания; състезания за физическо съвършенство и спортна 

подготовка; организиране на екскурзии, спортни лагери и турнири за свободното 

време и отдиха; дни на здравето и месец на здравословния начин на живот и 

здравословното хранене; създаване на школа за здравословен начин на живот; 

участие в съставянето на менюто за училищния стол и асортимента в училищния 

бюфет. 

Опитът на „Рицари на познанието“ 

При желание в училищата могат да се организират Клубове „Рицари на познанието“, 

които да използват символите, ритуалите и опита, представен в страницата „Рицари на 

познанието“ в сайта на ИИИ (http://iii-bg.org/blog/?page_id=761), следвайки заедно с 

възрастните „100 пътеки към децата“. Дейността на създадените клубове ще бъде 

подпомагана от Института за информални иновации, ако ни потърсите на 

found.iii.teya@gmail.com.  

VІ. ФОРМИ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНОВАТИВНИТЕ ИДЕИ 

Конкурсните материали се изпращащ само в електронен вид в посочената  

електронна поща на организатора. 

Писмените материали (до 10 стандартни страници по 1800 знака с интервалите) се 

изпращат едновременно в два формата (DOC и PDF). 

Снимки, придружаващи писмените материали, се изпращат във формат JPEG в обем до 

3 МБ (до 10 броя от кандидат). 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=761
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Рисунки, скици, чертежи, плакати и други изобразителни материали (придружени от 

пояснителни текстове до 1 стандартна страница от 1800 знака с интервалите) се изпращат след 

сканиране във формат PDF (до 5 броя от кандидат). 

3D обектите се снимат и снимките се изпращат във формат JPEG в обем до 3 МБ.  

Материали, които не отговарят на горните изисквания, няма как да бъдат разглеждани 

от журито. 

Задължително условие:  

Разработките на УСП, с които се участва в конкурса, трябва да са придружени с 

Протокол от  публична защита пред училищното жури (от 3 до 7 члена) с участието на 

представители от седемте категории съучастници в ученическото самоуправление: 1. 

Ученици; 2. Учители; 3. Директори; 4. Родители; 5. Местни институции, 

общественици, медии;  6. Представители на бизнеса; 7. НПО.  

Разработките на УСУ се представят директно за конкурса. 

VІІ. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА 

Оценяването се извършва по общи и конкретни критерии, зависещи от основната тема 

на конкурса и нейните раздели. 

Общите критерии са: оригиналност и иновативност на разработките; съответствие на 

избраната тема; икономичност и приложимост на национално ниво, което да води към 

положителна промяна в политиката към самоуправлението на децата/учениците в училищната 

общност; естетическо оформление. 

Конкретни критерии за Конкурса за иновативни идеи „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно“:   актуалност на предложената идея за дейности на 

УСП или УСУ; брой на предложените инициативи на УСП и на УСУ; брой на инициативите, 

които позволяват възмездна реализация с цел набиране на средства от УСП и УСУ за развитие 

на дейността им; брой и качество на разработените материали в помощ на ученическото 

самоуправление; брой и качество на предложените илюстративни материали; брой на 

привлечените съучастници в ученическото самоуправление; брой на изпълнените критерии.  

VІІІ. ЖУРИ И НАГРАДИ 

За членове на журито на Конкурса за иновативни идеи се канят минимум три изявени 

личности, които са специалисти в тематичните области на конкурса или са представители на 

партньорите.  

Наградите се осигуряват от проекти и собствени средства на организатора, дарителите 

и партньорите, които могат да учредяват свои специални и именни награди (Виж раздел 10.1). 

Наградени разработки за конкурса ще бъдат включени в електронното издание  

„Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели“, а Ученическите съвети с  

най-оригиналните предложения ще бъдат вписани в „Почетна книга на иноватора” и ще 

получат сертификати.  

Електронното издание с моделите на ученическото самоуправление ще бъде 

разпространено до всички училища и РУО на МОН в страната, министерства, ведомства и 

организации, които осъществяват политики към децата в подкрепа на правото им на детско 

участие чрез ученическото самоуправление като колективна форма за защита на правата им. 
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Награждаване на победителите в конкурса – 30 май 2022 година - Церемония на 

иноваторите (Виж раздел 9). 

ІХ. ПАРТНЬОРИ 

Всички партньори се вписват в писмените материали за провеждане на КИИ и участват 

в публичните изяви по повод на тяхното популяризиране. 

КИИ „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ се провежда в рамките 

на проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански умения и 

информално учене“ със съдействието на: Регионално управление на образованието София-

град, Cyber 360 Academy - първата българска академия за киберсигурност, Издателство 

„Фют“, Фондация „Хестия“, Сдружение „Съучастие“ и национални медии. 

Х. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Кроен срок за представяне на конкурсните разработки – 11 май 202… година.   

Материалите за конкурса задължително се придружават от: 

 Заявка за участие в конкурса по образец, която се попълва електронно.  

 Протокол от  публична защита пред училищното жури по образец, който се 

попълва електронно. 

Конкурсни разработки, които не отговарят на условията за участие в Конкурса за 

иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“, няма да бъдат 

разглеждани от журито. 

Консултации и допълнителна информация на тел. 0888 99 09 21. 

Материалите за конкурса изпращайте на адрес: found.iii.teya@gmail.com с тема „УС“. 

 

8.2. Заявка за участие в конкурса 

 

ЗАЯВКА ЗА УЧАСТИЕ 

Конкурс за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ 

Попълнете на компютър този формуляр и задължително го изпратете заедно с  

материалите за конкурса и Протокола с решенията на училищното жури! 

Училище: …………………………………………………………………………………………… 

Адрес: Пощенски код…………….., гр. ………………….., . 

Име на лицето за контакт:………………………………………………………………………….. 

Ел. поща:……………………………………………………, GSM…………………………           

Име, фамилия и ел. поща на членовете на Ученическия съвет на паралелката от 1 клас 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Име и фамилия на ръководителя или консултантите (ако има такива) с GSM: 

…..………………………………………………………………………………………………. 

Наименование на конкурсната разработка 

 

mailto:found.iii.teya@gmail.com
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Вид на разработката (подчертайте) 

писмен материал; снимки; рисунки, скици, чертежи, плакати и други изобразителни 

материал; 3D обекти. 

Кратко описание на представения материал за конкурса 

 

По същия модел се попълват данните за УСП на всеки следващ клас. 

Име, фамилия и ел. поща на членовете на Ученическия съвет на училището 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 

Съкратете или допълнете, ако е необходимо. 

Име и фамилия на ръководителя или консултантите (ако има такива) с GSM: 

…..………………………………………………………………………………… 

Наименование на конкурсната/ните разработка/и (допускат се повече от една) 

 

Вид на разработките (подчертайте) 

писмен материал; снимки; рисунки, скици, чертежи, плакати и други изобразителни 

материал; 3D обекти. 

Кратко описание на представените материали за конкурса 

 

 

Материалите за конкурса се изпращат на адрес: found.iii.teya@gmail.com с тема „УС“. 

Краен срок – 11 май 202… година 

Благодарим Ви за участието в конкурса! 

Вашите данни са необходими за идентификация на участниците в конкурса и ще бъдат 

недостъпни за всички извън администратора на организатора. 

 

8.3. Протокол от публична защита пред училищното жури 

ПРОТОКОЛ 

Конкурс за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ 

Попълнете на компютър този формуляр и  задължително го изпратете заедно с  

материалите за конкурса и Заявката за участие в конкурса на училището! 

Училище: ……………………………………………………………………………………. 

Адрес: Пощенски код…………, гр. …………………………….. …… 

mailto:found.iii.teya@gmail.com
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Име на лицето за контакт:…………………………………………………………………… 

Ел. поща:………………………………………….., GSM: ………………………………           

Състав на училищното жури (име, фамилия и GSM на представителя от всички съучастници на 

ученическото самоуправление – виж раздел 3) 

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

Оценяването се извършва по общи и конкретни критерии: 

Общи критерии (качествени - оценяват се от 1 до 3 точки): 

1. оригиналност и иновативност на разработките;  

2. съответствие на избраната тема;  

3. икономичност; 

4. приложимост на национално ниво;  

5. естетическо оформление. 

Конкретни критерии за КИИ „Ученическото самоуправление – лесно и 

интересно“ (количествени – оценяват се в брой):  

1. брой на предложените инициативи на УСП;  

2. брой на инициативите, които позволяват възмездна реализация с цел набиране на 

средства от УСП за развитие на дейността им;  

3. брой на качествените разработени материали в помощ на ученическото 

самоуправление;  

4. брой на качествените илюстративни материали;  

5. брой на привлечените съучастници в ученическото самоуправление (от 1 до 7 - виж 

раздел 3). 

Оценяват се разработките, представени от Ученическите съвети на всички паралелки. 

(В колона Общ брой се сумират точките от общите критерии с бройките от конкретните критерии. В колона 

Избор се вписва паралелката с най-висок общ брой за съответния клас.) 

 

Пара- 

лелка 

О-1 

1-3 т. 

О-2 

1-3 т. 

О-3 

1-3 т. 

О-4 

1-3 т. 

О-5 

1-3 т. 

К-1 

бр. 

К-2 

бр. 

К-3 

бр. 

К-4 

бр. 

К-5 

бр. 

Общ 

брой 

Избор 

1 а             

1 б            

2 а             

2 б            

3 а             

3 б            

4 а             

4 б            

5 а             

5 б            



185 

 

6 а             

6 б            

7 а             

7 б            

8 а             

8 б            

9 а             

9 б            

10 а             

10 б            

11 а             

11 б            

12 а             

12 б            

 

Таблицата се намалява или увеличава в зависимост от броя на паралелките в училището. 

За конкурса се класира по един УСП от всеки клас, който е получил най-голям брой точки по всички критерии. 

Очаква се това да е най-представителната разработка на ниво училище за съответния клас. 

 

Материалите за конкурса (най-представителната разработка на УСП от всеки клас, 

Заявлението за участие и настоящият Протокол) се изпращат на адрес:  

found.iii.teya@gmail.com  с тема „УС“.  

Краен срок – 11 май 202… година 

 

Информация за резултатите от конкурса през 2022 година ще намерите в раздел 7. 

Представили сме материалите на УСП и УСУ, които могат да се ползват като модели и добри 

практики. 

 

Адаптираната версия на Статута на Конкурса за иновативни идеи „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно“, Заявлението за участие и Протоколът от публична 

защита пред училищното жури бяха разработени от екипа на Фондация „Институт за 

информални иновации“ (ИИИ) специално за проекта „Ученическото самоуправление – школа 

за граждански компетентности и информално учене“ и представляват интелектуална 

собственост на регистрираната марка „Институт за информални иновации“ в класове 16, 35 и 

41. 

При използването им като модел, без прякото участие на ИИИ, се посочва източника – 

библиографското описание на настоящия сборник от гърба на заглавната страница и 

страниците на раздела. 

 

 

 

 

 

 

mailto:found.iii.teya@gmail.com
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9. Церемония на иноваторите 
 

 Предстоеше ни официалното награждаване на участниците в Конкурса за иновативни 

идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ – Ученически съвети на 

паралелките и Ученическите съвети на трите училища, участници в проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“. Искахме да 

направим запомнящо се и тържествено събитие. Нарекохме го „Церемония на иноваторите“ и 

поканихме за гости ръководители на най-важните институции в нашата страна, които имат 

отношение към политиките за децата и тяхното реализиране. 

 Отзоваха се всички поканени по начин, който те самите избраха. За нас като 

организатори и участници в проекта беше изключително ценно тяхното отношение, което 

приемаме като висока оценка не само за постигнатото, но и за каузата УЧЕНИЧЕСКО 

САМОУПРАВЛЕНИЕ. Вярваме, че показаното отношение към първопроходците да направят 

структурирано ученическо самоуправление от отделната паралелка до Ученическия съвет на 

училището, ще мотивира съучастниците в ученическото самоуправление в страната да 

използват създадените модели и разработки като добри практики в своите училища. Ще се 

радваме през учебната 2022/2023 година да положим началото на мощно Движение на 

ученическите организации за самоуправление (ДУОС – вижте раздел 12) като общност на 

Ученическите съвети на паралелките (УСП), Ученическите съвети на класовете (УСК), 

Ученическите съвети на началното училище (УСНУ), Ученическите съвети на 

прогимназиалното училище (УСПУ), Ученическите съвети на първи гимназиален етап (УСГ-

1), Ученическите съвети на втори гимназиален етап (УСГ-2) и Ученическите съвети на 

училищата (УСУ), които заедно с консултантите от страна на възрастните, споделят общи 

ценности, обменят опит и добри практики 

„Церемония на иноваторите“ е специално тържествено публично събитие за 

награждаване на победителите в Националните конкурси за иновативни идеи, които 

организира Фондация „Институт за информални иновации“. В нашия проект с такава 

церемония завърши не само Конкурсът за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – 

лесно и интересно“, но тя беше възможност официално да представим и резултатите от целия 

проект „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално 

учене“. 

Церемонията се състоя на 30.05 2022 година от 13.00 часа в Ритуалната зала на 148. ОУ 

„Проф. д-р Л. Милетич“ на ул. „Слатинска“ 35 в София с водещ председателя на 

Настоятелството на фондация „Институт за информални иновации“ и ръководител на проекта 

за ученическото самоуправление. 

Залата се изпълни с нашите гости, партньорите, иноваторите от Ученическите съвети 

на паралелките и Ученическите съвети на трите училища, учители и родители. 

След химните на Република България и на Европа присъстващите бяха запознати с 

предисторията на ученическото самоуправление от приемането на новия Закон за 

предучилищното и училищното образование до днес, представена във Въведението на 

сборника. 
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Нашата история на ученическото самоуправление от учебната 2021/2022 година беше 

огласена от съучастниците в него: 1. учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 5. 

местните институции, обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското 

общество. 

 
На първия ред отляво надясно: А. Деянова – директор на 148. ОУ, Н. Чанева – директор на 23. СУ, д-р В. 

Кастрева – началник на РУО София-град, М. Гайдарова – зам.-министър на образованието и науката, В. 

Маринова – член на журито, д-р Т. Желязкова-Тея – ръководител на проекта, В. Макавеева – директор на 50. 

ОУ, д-р С. Бенатов – председател на журито, зад него – Д. Друмева – Фондация „Хестия“.  

Фотограф - Ивайла Василева 

 

 Естествено, най-напред думата беше дадена на д-р Ваня Кастрева, началник на РУО 

София-град, защото благодарение на нейната точна оценка и препоръка бяха открити най-

ентусиазираните директори на училища, които да приемат предизвикателството за създаване 

на структурирано ученическо самоуправление в рамките на една учебна година. Г-жа Кастрева 

е част от личностите в историята по установяването на новите разширени права на 

децата/учениците да се самоуправляват, без чиято отговорност и решителност това нямаше да 

се случи. Тя беше зам.-министър на образованието и науката по времето, когато се приемаше 

новия ЗПУО и подкрепи предложението на 27-те НПО, които пледираха за слизането на 

ученическото самоуправление до ниво паралелка. Тя ръководеше и процеса по подготовката 

на Наредба № 13 за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование, 

където бяха разработени „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически 

съвети“. 

 Своите преживявания по утвърждаването на правилата за ученическото 

самоуправление в училищната практика  споделиха директорите на училищата-

първопроходци: 

 Ани Деянова – директор на 148. ОУ „Проф. д-р Л. Милетич“; 

Валентина Макавеева – директор на 50. ОУ „Васил Левски“; 
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Нина Чанева – директор на 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. Тя също беше в листата 

на възрастните, които през 2015 година подходиха отговорно към създаването на новата 

нормативна база за българското образование и разширяването на правата на децата/учениците 

чрез ученическото самоуправление. Тогава тя беше действащият директор-консултант от 

практиката, който даде „зелена светлина“ на идеята учениците да се самоуправляват не само 

на училищно ниво, но и във всяка паралелка. 

„Те изтъкнаха ролята на младите хора в подкрепа на училищния живот, отчетоха 

тяхната предприемчивост, иновативност, инициативност, готовност и отговорност при 

вземането на най-добрите решения за реализиране на различни училищни дейности и 

инициативи“ (Ивайла Василева, в. „Учителско дело“).  Не скриха и притеснението, което са 

имали в началото на проекта, дали ще се постигнат планираните резултати. Но бяха видимо 

удовлетворени от богатството на реализираните дейности в училището, благодарение на 

ученическото самоуправление. 

Съвсем заслужено те получиха от Ръководителя на проекта за ученическото 

самоуправление грамоти за ПРИНОС, обединяващ техните качества. 

 

Предприемчивост 

Решителност 

Идейност 

Новаторство 

Отговорност 

Смелост 

към каузата за ученическото самоуправление  

и подкрепа на проекта 

„УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ – 

ШКОЛА ЗА ГРАЖДАНСКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ И ИНФОРМАЛНО УЧЕНЕ“ 
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Пред аудиторията отляво надясно: д-р В. Кастрева – началник на РУО София-град, А. Деянова – 

директор на 148. ОУ, В. Макавеева – директор на 50. ОУ, Н. Чанева – директор на 23. СУ 

 

 На „Церемония на иноваторите“ представихме първите в страната модели на 

структурирано ученическо самоуправление от I до XII клас, в съответствие с действащата 

нормативна база в образованието. Резултати от дейността на Ученическите съвети на 

паралелките и Ученическите съвети на училищата бяха изпратени като разработки за участие 

в Конкурса за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“. 

Конкурсът беше посветен на 1340 години от Първата българска държава (2021) и 

Европейската година на младежта (2022). Всяко училище представи най-добрите си 

постижения от паралелките на всеки клас, избрани от училищното жури за конкурса. В журито 

на организатора на конкурса, фондация „Институт за информални иновации“, участваха 

специалисти с дългогодишен опит в организирането и оценяването на ученически иновативни 

идеи на национално ниво.  

Председател: 

д-р Самуил Бенатов – зам.-председател и член на Настоятелството на ИИИ, патентен 

представител, дългогодишен оценител на ученически иновативни идеи. 

Членове: 

д-р Таня Желязкова-Тея – председател на Настоятелството на ИИИ, дългогодишен 

организатор на национални конкурси за ученически иновативни идеи, ръководител на 

проекта за ученическото самоуправление. 

Вяра Маринова – доброволец в ИИИ, бакалавър „Социални дейности“ от Софийския 

университет „Св. Климент Охридски“, социален иноватор. 

Председателят на журито д-р Самуил Бенатов сподели пред участниците в конкурса и 

гостите: „Млади приятели! 

Благодарим на всички ученици, които през тази учебна година се включиха в 

ученическото самоуправление в своите паралелки! 

Убедени сме,  че те са удовлетворени от постигнатите резултати и с гордост са ги 

представили пред журитата на трите училища. 
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При нас за конкурса пристигнаха най-представителните разработки от всеки випуск и 

ние сме впечатлени от разнообразието на вашите инициативи, от разработените документи, 

свързани с ученическото самоуправление, от умението ви да привличате за своята кауза широк 

кръг съучастници. 

Независимо от оценяването на вашите разработки по единни критерии, на нас ни е 

трудно да кажем кой е по-по-най, защото всеки Ученически съвет на паралелка или 

Ученически съвет на училище има свой почерк, свой стил и свой принос към ученическото 

самоуправление. 

Затова всеки ученически съвет ще получи награда за своя принос към създаването на 

положителните модели на ученическо самоуправление, които могат да бъдат следвани от 

училищата в цялата страна. 

И най-важното: нашият конкурс и нашият проект отвориха широк път пред 

ученическото самоуправление във вашите училища. Продължавайте да се самоуправлявате и 

в бъдеще, защото така ще натрупате богат организационен опит и ценните граждански умения 

за цял живот!“ 

 С нетърпение очаквахме какво ще споделят нашите гости. 

 Получихме писмо от г-н Димитър Стоянов, главен секретар на Президента на 

Република България: „Уверен съм, че със същия ентусиазъм и енергия ще продължавате да 

развивате уменията и способностите на Вашите възпитаници, за да се изградят като личности“. 

(Пълният текст вижте в подраздел 10.1.). 

Топъл Поздравителен адрес (Пълният текст вижте в подраздел 10.1.) и подаръци ни 

изпрати от г-жа Ирена Анастасова, председател на Комисията по образованието и науката в 

47-то Народно събрание:  

„На учениците пожелавам да бъдат здрави, любознателни и щастливи, да не спират да 

формират нравствени и морални ценности и добродетели по пътя на знанието. Само отговорни 

граждани могат да изградят модерна и просперираща България!  

Поднасям своето искрено удовлетворение и дълбоко уважение към учениците и 

техните учители за успешно изпълнения проект!“ 

Наш скъп гост беше г-жа Мария Гайдарова, зам.-министър на образованието и науката. 

Тя сподели колко е впечатлена от идеята за проекта и от добрите резултати. Тя поздрави 

инициаторите, директорите на училищата, Ученическите съвети на паралелките и 

Ученическите съвети на училищата, присъстващите родители и гости за успешното съучастие 

в ученическото самоуправление, което ни е събрало в този тържествен момент. Г-жа 

Гайдарова „с удовлетворение изрази подкрепата на МОН за развитие на ученическото 

самоуправление и представи бъдещи мерки по темата, с цел нарастване тежестта на мнението 

и „гласът“ на ученика за развитие на ефективна и качествена образователна система, говори 

за придобитите знания, умения и социални натрупвания, необходими за формиране на младите 

хора като граждани на света, за смисълът на споделеното лидерство“ (Ивайла Василева, в. 

„Учителско дело“). За първи път публично беше споделена идеята на Министерството на 

образованието и науката да организира през следващата 2022/2023 учебна година конкурс за 

Ученическите съвети на училищата. Г-жа Гайдарова подари комплекти художествена 
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литература за библиотеките на трите училища – участници в проекта за ученическото 

самоуправление (вижте подраздел 10.1). 

 

 
 

Пред аудиторията отляво надясно: д-р Т. Желязкова-Тея – ръководител на проекта, М. Гайдарова – 

зам.-министър на образованието и науката, А. Деянова – директор на 148. ОУ  

 

Г-жа Ваня Кастрева, началник на РУО София-град, „се обърна с благодарност към 

екипите на трите училища за реализиране на едногодишния проект и за огромната 

възможност, която той е предоставил за личностното развитие на учениците, за формиране на 

тяхното изразено чувство на национална идентичност и принадлежност, на приемственост и 

отговорност, на мотивация и желание за развитие и просперитет“ (Ивайла Василева, в. 

„Учителско дело“). Тя отново поздрави всички участници в конкурса „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно“ за постигнатите забележителни резултати и поднесе 

своите подаръци на училищата (вижте подраздел 10.1). 

Получихме Поздравителен адрес от д-р Елеонора Лилова, председател на Държавна 

агенция за закрила на детето, а училищата подаръци в помощ на ученическото 

самоуправление. 

„Убедена съм, че мнението на децата е изключително важно при вземането на всяко 

едно решение, което ги касае, а ученическите години са тези, които формират характера на 

децата ни и от изключителна важност през тях да бъдат възпитавани в отговорност и готовност 

да отстояват правата си.“ (Пълният текст вижте в подраздел 10.1.)  

 В своя Поздравителен адрес проф. д-р Диана Ковачева, Омбудсман на Република 

България, споделя: „Опитът, който създавате днес, е важен не само за Вас и Вашето развитие 

като личности и граждани, но и за системата на образованието, за да се превърне в сфера за 

практикуване на свобода, средство, чрез което Вие да можете да развиете критично и 

творческо отношение и поведение, както и да откриете как можете да участвате в 

трансформацията на своя свят.“ (Пълният текст вижте в подраздел 10.1.) 

Г-жа Даниела Симидчиева, директор на Програма „Образование и обучение“ в 

Българската стопанска камара – съюз на българския бизнес, ротационен председател на 
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Асоциация на организациите на българските работодатели, поздрави от сърце участниците в 

церемонията и поднесе на училищата комплект от сп. „Nobless Oblige“ (Благородството 

задължава) – издание на БСК, което се разпространява само по абонамент до хора, които 

заслужават, както и сборника, посветен на Божидар Данев – дългогодишен председател на 

камарата. 

Съветникът на Президента на КНСБ Пламен Димитров, г-жа Диана Найденова, 

поздрави инициаторите, учениците и гостите с празника на добрите резултати и „ги увери, че 

благодарение на проекта те ще съумеят да израснат още повече като личности, с активна 

позиция, познаващи и своите права, и задължения“ (Ивайла Василева, в. „Учителско дело“). 

Тя подари на директорите на училищата комплект издания на КНСБ за добрите трудови 

отношения в училищната общност.   

Специални грамоти за директорите на училищата изпрати д.ик.н. Янка Такева, 

председател на Синдиката на българските учители. 

 

 
 

С грамотите от СБУ отляво надясно: д-р Т. Желязкова-Тея – ръководител на проекта, В. Макавеева – 

директор на 50. ОУ, Н. Чанева – директор на 23. СУ, А. Деянова – директор на 148. ОУ. Фотограф – 

Ивайла Василева  

 

 В своя Поздравителен адрес г-жа Такева се обръща към инициаторите на проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“: 

„Благодарение на редица реализирани съвместни наши инициативи бе възможно да бъдат 

формулирани становища и осъществени политики, насочени към по-ефективното управление 

на процесите в класната стая, в училището, в образователната система и в цялост в социалната 

дейност в държавата, за да се чувстват младите хора – по-пълноценни граждани на нашето 

общество.“ (Пълният текст вижте в подраздел 10.1.) 
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 Поздравителен адрес получихме и от Кристина де Бройн, Представител на УНИЦЕФ в 

България: „…бих искала да изразя най-високото си почитание към Вашата работа в областта 

на ученическото самоуправление и младежкото участие, както и за всичките Ви усилия и 

отлични постижения в тази област през годините. 

Насърчаването на гражданската ангажираност е от ключово значение за работата на 

УНИЦЕФ. 

Нека докажем заедно, че сме способни да трансформираме нашето общество и свят, и 

че това може да бъде пътят напред!“ (Пълният текст вижте в подраздел 10.1.) 

 Ние ценим изключително високо нашите партньори, без чиято подкрепа реализирането 

на проекта не просто би било осакатено, но и невъзможно. Щастливи сме, че благодарение на 

тях, каузата „ученическо самоуправление“ намери своите сърцати и безвъзмездни 

съучастници в лицето на медиите, бизнеса и структурите на гражданското общество. 

 Г-жа Надя Кантарева-Барух, директор на Национално издателство за образование и 

наука „Аз-буки“ към МОН, която като приятел следеше през цялата учебна година 

реализацията на проекта, сподели радостта си от постигнатите резултати. Тя подари на 

училищата абонаменти за сп. „Педагогика“, а после ги изненада, като в рамките на месец им 

предостави по цяла страница от в. „Аз-буки“, в която да разкажат за себе си, за своите 

постижения и планове за бъдещето.   

Нашият партньор Cyber 360 Academy, първата българска академия за киберсигурност, 

прие поканата да увеличи наградния ни фонд с 1000 лв., като в началото на учебната 2022/2023 

година ще предостави на 9 новоизбрани Ученически съвета обучение по киберсигурност за 

деца в различни възрастови групи. 

Основният дарител за подаръците на победителите в Конкурса за иновативни идеи 

„Ученическото самоуправление – лесно и интересно“ е нашият постоянен и много ценен от 

всички партньор Издателство „Фют“. Благодарни сме на г-жа Надя Христова, създател и 

ръководител на издателството, за предоставените изключително интересни енциклопедични 

издания, които получиха за награда Ученическите съвети на паралелките и Ученическите 

съвети на училищата.  

 
 

Щастливите победители в Конкурса за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“. 

Фотограф - Ивайла Василева 
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СПИСЪК НА СЕРТИФИКАТИТЕ 

От № 0004 до 0031 / 30.05.2022 година 

 

 

№ 

 

Учи-

лище 

 

Пара-

лелка 

 

Сер- 

тиф. 

 

Име на иновацията 

 

1 23 СУ УСУ 0004 Богата дейност, пакет документи за ученическото 

самоуправление 

2 50 ОУ УСУ 0005 Цялостна структура на ученическо самоуправление - 

паралелка, випуск, етап, училище, пакет документи за 

ученическото самоуправление, Атестационна карта за 

награждаване 

3 148 ОУ УСУ 0006 Сценарий за празник 

4 23 СУ 1 б 0007 Проекти на лого 

5 50 ОУ 1 в 0008 Активен Ученически съвет на паралелката (УСП) 

6 148 ОУ 1 в 0009 Сценарий на празник 

7 23 СУ 2 в 0010 Тематични празници 

8 50 ОУ 2 а 0011 Разнообразни дейности 

9 148 ОУ 2 г 0012 Силата на единството 

10 23 СУ 3 б 0013 Много дейности и съучастници 

11 50 ОУ 3 в 0014 Активност, документи и символи на УСП 

12 148 ОУ 3 в 0015 Сценарий за празник 

13 23 СУ 4 в 0016 Класни и извънкласни дейности. 

14 50 ОУ 4 а 0017 Ние сме творци и в това е нашата сила! 

15 148 ОУ 4 б 0018 Изследване и възстановка на празник 

16 23 СУ 5 в 0019 Символи – лого, девиз, стихотворение „Пети В е приключение“ 

17 50 ОУ 5 в 0020 Празничен маратон и лично творчество 

18 148 ОУ 5 а 0021 10 любопитни факта за живота на светите Кирил и Методий 

19 50 ОУ 6 б 0022 Планиране и реализиране на дейности  

20 148 ОУ 6 а 0023 Проучване и честване на празник 

21 23 СУ 7 б 0024 Празничен плакат        

22 50 ОУ 7 а 0025 Оригинален символ и ресурси онлайн с QR код 

23 148 ОУ 7 а+7б 0026 Сценарий за празник 

24 23 СУ  8 б 0026 Дарителска кампания „Хуманитарна помощ за Украйна“ 

25 23 СУ 9 а 0028 Самоорганизация на екскурзия 

26 23 СУ  10 а 0029 Посещение в Народното събрание 

27 23 СУ  11 б 0030 Тениски със символите на училището и паралелката 

28 23 СУ 12 б 0031 Оригинална покана към класната за бала 

 

 

МОДЕЛИ НА СЕРТИФИКАТИТЕ 
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Наш гост беше и г-жа Деница Друмева от партньорската Фондация „Хестия“, която 

„пожела още повече иновативност и смелост на участниците в конкурса и в бъдеще“ (Ивайла 

Василева, в. „Учителско дело“). Тя поздрави всички участници в „Церемония на иноваторите“ 

и потвърди поетия ангажимент екипът на фондацията да направи професионалния анализ на 

анкетите за директорите и медиаторите, учениците, класните ръководители и родителите в 

края на проекта (вижте подраздел 11.2), за да получим автентична и точна обратна връзка за 

отражението на проекта  върху главните съучастници на ученическото самоуправление. 

Изключително ценен и също дългогодишен партньор в проектите за деца и ученици, е  

гл. ас. д-р Илиан Ризов, преподавател в Департамента за информация, квалификация и 

продължаващо образование на Шуменския университет, филиал Варна, опитен обучител по 

множество авторски програми и помагала за развитие на умения на деца, родители и учители, 

създател и ръководител на Сдружение „Съучастие“. Той се включи в практическото обучение 

на ученици, които са членове на Ученическите съвети на паралелките и Ученическите съвети 

на трите училища. Ето какво написа той в своя Поздравителен адрес:  

„Ние сме сред 27-те неправителствени организации, които отправиха Апел за 

въвеждане на механизъм за ученическо самоуправление на всички нива в училището до 

народните представители от Комисията по образованието и науката в 43-то Народно събрание. 

Убедени сме, че това е изключително важно не само за личностното съграждане на младите 

хора и гражданското им образование чрез правене, но и за реално упражняване на правата на 

децата в  училищна общност като техен дом. Развитието на училищната общност предполага 

все повече ученици да се включват в структурите на ученическото самоуправление в 

училището. 

Ще се радвам положителните модели, които бяха създадени от трите училища в 

рамките на проекта, да намерят своите последователи в цялата система на образованието в 

страната. Това би решило редица проблеми сред младите хора, които възрастните не могат да 

разрешат сами.“ (Пълният текст вижте в подраздел 10.1.) 

„Церемония на иноваторите“ като завършваща публична изява по проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“ 

беше достойно представена от Програма Хоризонт на БНР в предаването „Преди всички“ с 

водещ Силвия Великова (вижте подраздел 10.2), на страниците на вестниците „Учителско 

дело“ и „Аз-буки“ (вижте подраздел 10.2), в сайтовете на РУО София-град (вижте раздел 10.1), 

на трите училища-участници в проекта (вижте раздел 2) и на инициатора фондация „Институт 

за информални иновации“ (http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629).  

Домакините на тържественото събитие бяха подготвили приятна изненада за 

присъстващите: темпераментен народен танц от Ансамбъл за народни танци към 148. ОУ с 

ръководители Цвятко Цветков и Марио Анастасов. 

 

 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=1629
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Фотограф - Ивайла Василева 

 

Последни получиха благодарностите на инициатора на проекта за ученическото 

самоуправление най-важните негови деятели – медиаторите. Това са хората, които почти 

невидимо, но много уверено задвижваха „пружинките“ на училищните общности така, че 

всичко планирано да се случва качествено и в срок. Те поддържаха в постоянно работно 

напрежение връзката между ръководителя на проекта и другите съучастници на ученическото 

самоуправление: учениците, класните ръководители, директорите и родителите. Благодарение 

на тях можем да се поздравим с постигнатите резултати. Затова и те получиха грамоти за 

ПРИНОС към каузата за ученическото самоуправление и подкрепа на проекта „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“. 

Светлана Георгиева, зам.-директор на 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“. 

Маринка Ямболиева, начален учител в 50. ОУ „Васил Левски“. 

Иванка Вълкова, зам.-директор на 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. 

Габриела Поборникова, учител по философия в 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“. 
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„Церемония на иноваторите“ остави в душите на всички присъстващи гордост от 

постиженията на младото поколение, удовлетвореност от постигнатото през цялата учебна 

2021/2022 година и вяра, че няма да спрем дотук, ще продължим да се самоуправляваме на 

всички нива в училищната общност, а нашият пример ще бъде толкова заразителен, че ще 

стане първодвигател на бъдещото Движение на ученическите организации за самоуправление 

(ДУОС – вижте раздел 12), което ще пренесе ученическото самоуправление и в общините, и в 

областите на България. 
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10. Другите за нас 
 

Колкото и да си убеден в смисъла на това, което правиш, винаги ти се иска да разбереш 

как то изглежда отвън. 

За нас ученическото самоуправление е смислена и значима кауза, за която си струва да 

се работи всеотдайно. Защото то дава възможност на децата от 6 до 18 години да израснат с 

повече личностни умения и жизнен опит, с придобити организаторски качества и граждански 

компетентности, за чието развитие точно в този възрастов период е времето. А това е социално 

богатство не само за отделния ученик или за училищната общност, но и за цялото общество. 

Именно през погледа на цялото общество искахме да видим нашите постижения. 

 

10.1. Поздравителни адреси и подаръци 
 

За нас, участниците в проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански 

компетентности и информално учене“, е голяма чест вниманието, с което се отнесоха към 

поканата ни за гостуване на „Церемония на иноваторите“ българските институции, които 

пряко отговарят или имат отношение към държавната политика за децата в нашата страна. 

Искахме да им покажем какво сме постигнали, а те от позицията на своя професионализъм да 

ни кажат как сме се справили. 

Всички се отзоваха на поканата и ние с радост ги посрещнахме като скъпи гости или 

получихме техните вдъхновяващи поздравителни адреси. 

Повече за официалното събитие, което ни срещна, ще намерите в раздел 9. Тук 

представяме поздравителните адреси и подаръците, които получиха всяко от трите училища-

участници в проекта. 
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10.1.1. Подкрепа за инициативата от Димитър Стоянов – главен секретар на 

Президента на Република България 
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10.1.2. Поздравителен адрес от Ирена Анастасова – председател на Комисията по 

образованието и науката в 47-то Народно събрание 
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10.1.3. Поздравителен адрес от д-р Елеонора Лилова – председател на ДАЗД 
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10.1.4. Поздравителен адрес от проф. д-р Диана Ковачева – Омбудсман  

на Република България 

 

 



218 

 

 
 

 

 

 



219 

 

10.1.5. Поздравителен адрес от д.ик.н. Янка Такева – председател на СБУ 
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10.1.6. Поздравителен адрес от Кристина де Бройн - Представител на  

УНИЦЕФ в България 
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10.1.7. Поздравителен адрес от гл. ас. д-р Илиян Ризов – председател на УС на  

Сдружение „Съучастие“ 
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Подаръци от поканените институции за всяко училище 

 

Подаръци от Комисията по образованието и науката в 47-то Народно събрание 

Издания на Народното събрание: 

140 години Народно събрание 

Началата на българския парламентаризъм 

 

Комплекти художествена литература от Министерството на образованието и 

науката 

Ботев Христо. Стихотворения. 

Вазов Иван. Избрани творби. 

Йовков Йордан. Избрани творби. 

Константинов Алеко. Бай Ганьо. 

Константинов Алеко. До Чикаго и назад. 

Пелин Елин. Гераците. 

Смирненски Христо. Избрани творби. 

Смирненски Христо. Стихотворения. 

Старогръцки легенди и митове. 

Стоянов Захари. Записки по българските въстания. 

Талев Димитър. Железният светилник. 

 

Подаръци от РУО София-град 

Комплект книги (вижте общия списък на МОН) 

Нашият проект в сайта на РУО София-град вижте тук:  

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%83%d1%87 

 

Подаръци от Държавна агенция за закрила на детето 

Информационни материали в помощ на децата: 

Безопасен интернет. 

Конвенция за правата на детето. 

Национална телефонна линия за деца. 

Постери, плакати, стикери и гривнички. 

 

Подаръци от БСК – съюз на българския бизнес 

Всички броеве (11) на сп. „Nobless Oblige“ (Благородството задължава) – издание на БСК, 

което се разпространява само по абонамент до хора, които заслужават. 

Божидар Данев – познатият и непознатият. Сборник, 2020. 

 

Подаръци от КНСБ 

Най-новите издания на КНСБ в помощ на възрастните съучастници на ученическото 

самоуправление: 

Кодекс на труда. 2022. 

https://ruo-sofia-grad.com/%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b5%d0%ba%d1%82-%d1%83%d1%87
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Счетоводство. 2022. Костов Бойко, Цветанова Мария. 

Трудови отношения. 2022. Тодорова Лариса, Василева Мариана, Дичева Теодора, Първанов 

Марио.  

 

Подаръци от СБУ 

Луксозно оформени в рамка Грамоти за директорите на трите училища  
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Подаръци от Национално издателство за образование и наука „Аз-буки“ 

Годишен абонамент за сп. „Педагогика“. 

Представяне на всяко училище на страниците на в. „Аз-буки“. 

 

10.2. Отзиви в медиите 

 
 Медиите са стратегически съучастник на ученическото самоуправление (вижте раздел 

3.5). Чрез тях могат да се открият партньори, да се обърне вниманието на обществото върху 

важен проблем, да се споделят резултатите от извършена дейност. 

Изключително сме благодарни на тези медии, които ни съпътстваха и като партньори през 

всички етапи от реализацията на проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“! Ето как те отразиха нашите постижения. 

 

10.2.1. Българско национално радио 

 

БНР, Програма „Хоризонт“ – „Преди всички“ – водещ Силвия Великова 

31.05.2022, 9.15 ч. 

 

 

https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto-samoupravlenie-

ima-golama-predistoria-v-balgaria  

 

 Интервю на Силвия Великова с Таня Желязкова-Тея, 9:44 минути 

 

„Ние извървяхме много сериозни стъпки. Ученическото самоуправление има голяма 

предистория в България, още от 2015 година“. Това каза в интервю за предаването „Преди 

всички“ по програма „Хоризонт“ Таня Желязкова-Тея, председател на Настоятелството на 

https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto-samoupravlenie-ima-golama-predistoria-v-balgaria
https://bnr.bg/horizont/post/101654854/tana-jelazkova-tea-uchenicheskoto-samoupravlenie-ima-golama-predistoria-v-balgaria
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фондация „Институт за информални иновации“, по повод финала на конкурса за иновативни 

идеи „Ученическото самоуправление – лесно и интересно“: 

„Постепенно изграждахме цялата нормативна база. Всъщност от края на 2016 година тя е 

налична. Има вече и ръководство – пътеводител на ученическото самоуправление, но странно 

защо не тръгнаха нещата в училищата. Явно трябваше на практика да се покаже, че всъщност 

това наистина е лесно и интересно. Това го доказаха трите училища, които се включиха през 

тази учебна година. Това са 148 ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“, 50 ОУ „Васил 

Левски“ и 23 СУ „Фредерик Жолио-Кюри“.“ 

Цялото интервю с Таня Желязкова-Тея можете да чуете от звуковия файл. 

 

По-стари интервюта по темата: 

 Министерството на образованието ще издаде наръчник по ученическо 

самоуправление 

 Младите хора като субекти на съдействие в процеса на образованието 

 

 

10.2.2. в. „Учителско дело“ 

 

Активна обществена и институционална подкрепа на ученическото самоуправление у 

нас. Учителско дело, бр. 22 – 06.06.2022, с. 3.  

 

http://bnr.bg/horizont/post/100945772/
http://bnr.bg/horizont/post/100945772/
http://bnr.bg/horizont/post/101175552/mladite-hora-ne-kato-obekti-na-vazdeistvie-a-kato-subekti-na-sadeistvie-v-obrazovanieto
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10.2.3. в. „Аз-буки“ 

 

Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Аз-буки, бр. 23, 9-15.VI.2022, с. 8. 
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10.3. Представяне на всяко училище на страниците на в. „Аз-буки“ 

 

Това беше изненада за всички участници в проекта, поднесена като подарък за 

училищата от нашия партньор НИОН „Аз-буки“. Разбрахме за нея когато получихме първата 

публикация. Всяко училище – участник в проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене” получи възможността да разкаже за себе си 

на цяла страница във вестника. Техните разкази още веднъж показват, че не са станали 

случайно първопроходци в структурираното ученическо самоуправление и техния добър опит 

в него може да бъде следван.   
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10.3.1. Ученици искат униформи. В столичното 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“ 

запалват своите възпитаници да участват и постигат отлични резултати в олимпиади и 

национални състезания. Аз-буки, бр. 25, 23-29.VI.2022, с. 6.  
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10.3.2. Бутиковото школо в Драгалевци. Броят на учениците в 50. ОУ „Васил Левски“ за 4 

години се удвоява. Аз-буки, бр. 26, 30.VI. – 6.VII. 2022, с. 6. 
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10.3.3. Училището с мечките. В 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“ – София, залагат на 

практическата приложимост на знанията. Аз-буки, бр. 30, 28.VII. – 3.VIII. 2022, с. 8. 
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11.  Ние в цифри – резултати от анкетните 
проучвания в началото и в края на проекта 

 
 Всеки едни процес, като поредица от свързани промени, се нуждае от обективно 

проследяване, минимум в началото и в края, на основните му параметри. При социалните 

процеси е прието това да се осъществява чрез проучване на общественото мнение в различни 

по обем извадки. Резултатите се използват за правилното управление на процесите. 

 За целите на въвеждането на структурирано ученическо самоуправление на всички 

нива – от паралелката, през випуска и училищния етап до училищното ниво – в три столични 

училища използвахме като инструменти за измерване на общественото мнение онлайн анкети 

през платформата Google Forms. Бяха използвани общо 7 анкетни карти – 3 входни и 4 

изходни. Входните анкети бяха анализирани от екипа на Института за информални иновации. 

Статистическата обработка на данните от изходните анкети направи д-р  Николай Николов от 

Фондация „Хестия“, партньор по проекта, а анализа на резултатите осъществи   д-р Таня 

Желязкова-Тея – ръководител на проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“. 

 В този раздел на сборника „Ученическото самоуправление - лесно и интересно. 

Модели“ са представени обобщените резултати от проучванията. 

 

11.1. Резултати от анкетните проучвания в началото на проекта 

 

 Преди да започнем работата по проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“ имахме предварителни планове за неговите 

основни параметри и естествено, като за всеки проект, очаквания за неговите резултати. Но 

беше важно да разберем нагласата на главните участници в него - учениците, класните 

ръководители и родителите  - към  ученическото самоуправление и какво мислят за него. 

Освен това, искахме да проведем широка консултация за някои от предложенията ни по 

отношение начина на структурирането на ученическото самоуправление на нивото на 

отделната паралелка. Затова подготвихме отделни анкетни карти за споменатите главни 

участници в проекта и получихме доста интересни резултати. Част от тях вече споделихме в 

подраздели 3.1, 3.2 и 3.4. Тук ще ги представим по-цялостно резултатите от т.нар. „входни 

анкети“. 

 

Резултати от Анкета за ученици – 1 

 

 В анкетното проучване сред учениците от трите училища-участници в проекта са 

участвали общо 781 ученика: 60,6 % от 23. СУ, 28,7 % от 148. ОУ и 10,8 % от 50.ОУ. От тях 

52,8 % са момичета и 47,2 % са момчета. Най-голяма активност са проявили учениците от VI 

клас (15,2 %), следвани от V клас (13,6 %) и VII клас (12,7). Явно интересът към ученическото 

самоуправление е най-силен в периода на прогимназиалния училищен етап. 
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 Поставихме като първи важен въпрос този за правата на децата и учениците в новия 

Закон за предучилищното и училищното образование с акцент на кои би държал анкетирания, 

ако стане член на Ученическия съвет на паралелката (УСП). Ето как се подредихме 

отговорите: 

1. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес 43,5 %; 

2. да получават информация за обучението, възпитанието, правата и задълженията си 

           45,6 %;  

3. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 35,9 %; 

4. да участват в проектни дейности      37,6 %; 

5. да дават мнения и предложения за училищните дейности   53,8 %; 

6. да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот – 

           47, 1 %; 

7. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление 

           20,7 %; 

8. да участват в училищния живот чрез формите на ученическо самоуправление на 

ниво паралелка и училище       23,7 %.  

 Учениците са избрали най-съществените си права, които могат да се осъществява чрез 

ученическото самоуправление като колективна форма на защита на правата им. 

 Фактът, че основната алинея от ЗПУО, свързана с ученическото самоуправление „да 

участват в училищния живот и в организационното развитие на училището чрез различни 

форми на ученическо самоуправление на ниво паралелка и училище, определени с правилника 

на училището по предложение на учениците“ е събрала едва 23,7 % показва, че учениците не 

са запознати с това си право, което им дава закона. 

 Естествено е, ако станат ученически лидери, учениците да искат да дават мнения и 

предложения за училищните дейности, да бъдат чути, да представят своята гледна точка за 

случващото се в училището. Във втората група с висок процент попадат правата 1, 2 и 6, които 

са свързани с ежедневието на учениците в училищната общност. За реалното упражняване на 

същите права през учебната година има данни от изходната анкета за учениците по-надолу.   

 Въз основа на въпросите за броя на членовете на УСП и продължителността на 

техния мандат (които въпроси бяха включени и в анкетите за учителите и родителите), беше 

препоръчано на училищните ръководства и класните ръководители съставът на УСП да бъде 

от 5 члена с мандат до края на учебната година.  

 Ето кои три правила на лидерството допаднаха най-много на учениците с почти 

еднакъв процент: 

 Лидерът концентрира вниманието си върху решението на проблемите и умее да 

отделя главното         48,9 % 

 Лидерът поема отговорност за грешните действия    48, 4% 

 Лидерът е готов да приема решения       48 %  

 Резултатите показват, че учениците очакват от своите лидери преди всичко решения 

от тяхно име, на възникващи проблеми, за разрешаване на сложни казуси. С други думи, 

учениците смятат, че главното качество на един лидер е решителността. 
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 В пандемичната обстановка заради COVID-19 естествено беше да попитаме учениците 

какви комуникационни средства използват най-често за връзка със своите съученици и 

учители. Ние предложихме 10 отговора, те са дописали още 48 комуникационни средства, 

макар и с много малка честото за използване. Важното е, че учениците познават толкова много 

онлайн средства за общуване. Най-често се използват: Viber – 62,7 %, мобилен телефон – 58,9 

% и платформата за обучение Shkolo – 56,6 %, която е на трето място. 

 Част от отговорите на учениците на въпроси от входната анкета бяха публикувани в 

други раздели на сборника по повод училищния вестник и конкурса за иновативни идеи. 

 Финалният въпрос от входната анкета за учениците гласеше: Ти можеш да научиш как 

се правят нещата в ученическото самоуправление и да почерпиш добри практики в „Наръчник 

за ученици“ на Организиращото Бюро на Европейските Съвети на Ученици (OBESSU). Кои 

пет съвета за задържане интереса на децата/ учениците в паралелката към 

ученическото самоуправление ти допадат най-много? 

 Изборът на учениците действително отдели пет съвета напред с доста високи проценти:  

 Винаги питай за мнението на другите      66,7 % 

 Обсъждайте и се опитайте да се справяте с най-често срещаните проблеми в 

паралелката         59,2 % 

 Не забравяй да се забавляваш!       55,3 % 

 Учи се от чуждите грешки и позволи другите да се учат от твоите 54,9 % 

 Да правиш грешки е човешко       46,6 % 

 Отново излиза напред решаването на проблемите, но с отчитане мнението на другите. 

Анкетираните считат, че гаранция за задържане интереса на децата/учениците в паралелката 

към ученическото самоуправление е нещата да се случват по забавен начин. Сериозно 

внимание се обръща на възможността хората да правят грешки, но и да се учат от тях. 

 

Резултати от Анкета за учители – 1 

 

 В началото на учебната година в анкетата за учителите се включиха всички 75 класни 

ръководители от трите училища-участници в проекта „Ученическото самоуправление – школа 

за граждански компетентности и информално учене“. От тях 90,8 % са жени и 9,2 % са мъже. 

По поколенчески профили (вижте Въведение) анкетираните са 18, 4 % (27-39 години) от 

поколението У на Милениалите, 44,7 %  (40-54 година) от аналоговото поколението Х и 36,8 

% (над 55 години) от поколението Т на традиционалистите. При анализа на Анкета за учители 

– 2 сме направили допълнителен анализ на тази част от профила на участниците в анкетата. 

 42,1 % от анкетираните са учители в 23. СУ, 34,2 % в 148. ОУ и 23,7 % в 50 ОУ. Тези 

данни дават допълнителна информация за големината на училищата по отношения на броя 

паралелки в тях.  

 Най-голяма активност (14,5 %) са проявили класните ръководители на V клас, следвани 

от I и III клас (13,2 %), IV клас (11,8 %), VII  клас (10,5 %), II и VI клас (9,2 %). Останалите 

класове са представени с много малки проценти участие. Оттук може да се направи изводът, 

че класните ръководители от начален и прогимназиален етап са по-добре представени в 

изследването. 
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 Първият въпрос, който зададохме едновременно на учителите и на родителите,  беше 

свързан с възможността чрез ученическото самоуправление децата/ учениците да се включат 

в процеса за приемане на решения на ниво Педагогически съвет на училището. 

 Ако в училището се създаде структурирано ученическо самоуправление на всички 

нива (Ученически съвет на паралелката, Ученически съвет на класа и Ученически съвет 

на училището), децата биха могли да се произнасят чрез своите ученически съвети по 

всички въпроси, които ги засягат в приеманите от Педагогическия съвет основни 

документи на училището. Според Вас, в каква степен децата/учениците ще могат да 

вземат отношение по: 

 В таблицата са представени отговорите на двете групи анкетирани. Цифрите означават 

брой анкетирани, а степените са 1 – висока, 2 – средна, 3 - незначителна. 

 

№ Документи Учители - 76 Родители - 730 

  1 2 3 1 2 3 

1 стратегията за развитие на училището 24 41 11 114 399 217 

2 правилника за дейността на училището  19 37 20 96 387 247 

3 училищния учебен план  35 29 12 137 377 216 

4 формите на обучение 30 33 13 111 358 261 

5 годишния план за дейността на училището 21 41 14 168 384 178 

6 учебните планове за индивидуална форма на обучение 44 27 5 160 385 185 

7 повишаване качеството на образованието  16 38 22 77 337 316 

8 превенцията на ранно напускане на училище 27 29 20 151 383 196 

9 приобщаването на децата 13 30 33 40 280 410 

10 разкриването на занимания по интереси 6 26 44 22 235 473 

11 награждаването на ученици и налагането на санкции 9 38 29 61 350 319 

12 училищните символи и ритуали 4 40 32 48 333 349 

13 ученическите униформи 13 34 29 128 294 308 

14 етичния кодекс на училищната общност 10 43 23 80 371 279 

 

 Всъщност, зададохме този въпрос, за да разберем доколко възрастните са склонни да 

включат децата в процеса на създаване и утвърждаване на 14 от общо 17 основни документи 

в училището, които се приемат от Педагогическия съвет по чл. 263 (1) от ЗПУО. Защото ако 

се направи съпоставка с чл. 171 за правата на децата и учениците, ще се установи съответствие 

между дадено право и нормативния документ, свързан с него (вижте таблицата по-горе). 

 Като цяло резултатите показват, че възрастните са склонни да приемат, че 

децата/учениците могат да вземат в средна степен отношение по изредените документи. 

Разбира се, чрез колективната форма за защита на техните права, каквато е ученическото 

самоуправление. И още едно обстоятелство – ако то е изградено на всички нива и всяко ниво 

изразява чрез своите представители в Ученическите съвети на училищното ниво интересите 

на всички ученици.  

 Изненадващ е големият брой анкетирани и в двете групи, които считат за незначителна 

степента, в която учениците могат да се произнасят по:  

 приобщаването на децата – приобщаваме децата към тяхната общност (паралелката) 

и понякога един неформален детски лидер може да свърши повече работа от 
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всякакви мерки на възрастните;  

 разкриването на занимания по интереси  - разкриваме заниманията заради  

интересите на децата и те могат да бъдат много полезни при избора им; 

 награждаването на ученици и налагането на санкции  - защо децата да не гласуват в 

своите общности (паралелките) за награждаването на свои съученици, или да не се 

взема тяхното мнение преди налагане на санкции – и в двата процеса се засягат 

техни основни права;  

 училищните символи и ритуали – щом децата могат да създават свои символи и 

ритуали (вижте подраздел 7.2) в паралелката, защо да не могат да вземат отношение 

и по символите и ритуалите в училището – понякога те имат изключително свежи и 

нестандартни идеи; 

 ученическите униформи – защо възрастните мислят, че децата/учениците трябва да 

носят ученически униформи, които те са избрали (Възрастните биха ли се съгласили 

някой да им наложи как да се обличат?); ученическите униформи ще носят децата и 

е много важно те да ги харесват, да са участвали в техния избор, за да ги носят с 

желание и достойнство. 

 Предоставяме следващите три въпроса от входната анкета за учителите като модели за 

поведение на класните ръководители по отношение на ученическото самоуправление в 

паралелката. 

 Кои са според Вас петте най-важни ключови умения на класния ръководител за 

подкрепа на ученическото самоуправление? 

 Познава и усеща ролите на всеки ученик в паралелката   77,6 % 

 Умее да обяснява какви поведения са важни за доброто функциониране на 

ученическото самоуправление.  

 Организира система от знаци и жестове, с които деликатно напомня желаното 

поведение. 

 Знае какво обединява членовете на паралелката - какво е ценно за тях, техните 

интереси, теми на разговори и желания за бъдещо развитие  60,5 % 

 Поддържа отношения на уважение, доверие и откритост в общуването 78,9 % 

 Поздравява децата/ учениците за техните постижения   53,9 % 

 Въвлича децата/учениците в разговори по значими теми   51,3 % 

 Подкрепя позитивното поведение открито. 

 Разбира влиянието на лидерството и активно включва в подготовката и 

организацията на дейностите всички членове на паралелката, като следи за това 

всеки да бъде активен в процеса на работа. 

 Използва кооперативното учене и придава смисъл на работата на паралелката като 

свързва груповите задачи с учебния материал, с живота и интересите на учениците. 

 Посочени са само резултатите на първите пет избрани ключови умения, които са 

харесани от повече от половината анкетирани. 

 Как бихте помагали на ученическото самоуправление в паралелката? Възможен е 

повече от един отговор. 

 Умело съпровождам плахите първи стъпки на ученическото самоуправление в 
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паралелката         35,5 % 

 Давам на учениците знания за значението на ученическото самоуправление   

          35,5 % 

 Формирам положителни мотиви у децата към ученическото самоуправление като 

дейност          44,7 % 

 Изработвам у учениците навици за самостоятелна работа   50 % 

 Предавам на учениците организаторски опит    43,4 % 

 Давам примери за участие в обществена работа    17,1 % 

 Сътруднича на равни основания при изпълнението на общите задачи 22,4 % 

 Организирам различни форми за изява на учениците в извънучебно време 19,7 % 

 Посреднича при представяне на проблеми и мнения на ученическия съвет пред 

учителите и ръководството на училището     17,1 % 

 Своевременно информирам учениците за взети от училището решения и им 

осигурявам възможност за реално участие в процеса на взимане на решения, които 

ги засягат          15,8 % 

 Приобщавам родителите за постигането на целите на ученическото самоуправление  

с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата –  

           48,7 % 

 Насърчавам участието на учениците във формите на ученическото самоуправление 

и при обсъждането и решаването на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност        32,9 % 

 Прави впечатление готовността на класните ръководители да стимулират 

самостоятелността при децата и да привличат родителите за постигането на целите на 

ученическото самоуправление. 

 Кои пет форми и дейности смятате за най-подходящи за ученическото 

самоуправление във Вашата паралелка?  

1. Провеждане на проучвания по значими за децата проблеми: анкети, наблюдения – 

           57,9 % 

2. Организиране и провеждане на инициативи по значими за децата въпроси: социални 

инициативи, благотворителни кампании, обучения на връстници  69,7 % 

3. Популяризиране на дейности и каузи: пресконференции, кръгли маси, предавания и 

публикации в медиите. 

4. Изготвяне и отправяне на предложения по различни теми: училищна политика, 

училищен план, правилник и стратегия     48,7 % 

5. Участие в органи на управление и самоуправление: участие в Ученическия съвет на 

паралелката, участие в Ученическия съвет на випуска, участие в Ученическия съвет 

на училището, участие в Обществения съвет на училището  48,7 % 

6. Срещи с представители на училищното ръководство и Училищното настоятелство. 

7. Пряко участие: участие в проучвания, участие в работни групи, участие в 

организирани кампании, участие в тематични дни и празници  57,9 % 

8. Участие с представителство: участие в училищни проекти, участие в обмен на добри 

практики          69,7 % 
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 Представени са резултати само за първите шест избрани форми и дейности, обединени 

в три двойки: 2 и 8, 1 и 7, 4 и 5. 

 Представите на класните ръководители за ученическото самоуправление, които са 

изключително интересни, са публикувани в подраздел 3.2. 

 

Резултати от Анкета за родителите – 1 

 

 В анкетното проучване сред родителите на учениците от трите училища-участници в 

проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и 

информално учене“ се включиха 730 родители. От тях 88,2 % са жени и 11,8 % мъже. По 

поколенчески профили (вижте Въведение) анкетираните са 40,1 % (27-39 години) от 

поколението У на Милениалите, 57,8 % (40-54 година) от аналоговото поколението Х и само 

15 души са от поколението Т на традиционалистите (над 55 години). Само 9 души са с основно 

образование, 32,5 % са със средно образование, 63,6 % с висше образование и 20 доктори. 18,8 

% от родителите са държавни служители, 41,5 % работят в бизнеса, 7 са ангажирани в НПО и 

35,2 % в други дейности. 49,2 % са родители на ученици от 23. СУ,  36,2 % от 148. ОУ и 14,7 

% от 50. ОУ. 

 Най-голяма активност (14,4 %) са проявили родителите ученици от VI клас, следвани 

от V клас (12,3 %), VII  клас (11,9 %), IV клас (11,4 %), I клас (11,2 %), II клас (10,3 %) и III 

клас (10 %). Останалите класове са представени по 10 %. И при родителите най-активни са на 

учениците от началния и прогимназиалния училищни етапи поради най-големия брой 

паралелки в тези етапи в трите училища. 

 Резултатите от въпроса за възможността децата да се произнасят чрез своите 

ученически съвети по всички въпроси, които ги засягат в приеманите от Педагогическия 

съвет основни документи на училището вижте в общата таблица с учителите по-нагоре. 

 Предлагаме отговорите на някои специфични въпроси към родителите като модели на 

родителско поведение към децата по отношение на ученическото самоуправление. 

 Как бихте помагали на Вашето дете, ако то бъде избрано от съучениците си в 

състава на Ученически съвет? Възможен е повече от един отговор. 

 Пълното съдържание на въпросите е дадено след диаграмата. 
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a. Ще се интересувам от неговата работа като член на УС. 

b. Ще му помагам да преодолява естествените трудности. 

c. Ще съдействам да изгради критично мислене при вземане на решения.  

d. Ще го насърчавам да бъде дисциплиниран и отговорен. 

e. Ще отстоявам правото му на изразяване на собствено мнение и възгледи. 

f. Ще го стимулирам към коопериране с другите и изграждане на добри 

взаимоотношения. 

g. Ще обсъждам с другите родители как бихме могли да помогнем на ученическото 

самоуправление. 

h. Ще поддържам активна връзка с класния ръководител по повод ученическото 

самоуправление. 

i. Ще се включвам в инициативите на децата/учениците за родителите. 

j. Ще подпомагам ученическото самоуправление с подходящи дарения. 

 Оказва се, че отговорността на децата е най-важното качество, което очакват всички 

категории анкетирани – учениците, учителите и родителите. Ако чрез  ученическото 

самоуправление децата/учениците ще стават по-отговорни към себе си, към съучениците си, 

към училището и към обществото, то ще изпълни най-важната си мисия.  

 Следващият въпрос е свързан с ценностите и ползите от ученическото 

самоуправление, за които писахме в Уведомителното писмо до родителите в началото на 

проекта (вижте раздел 5). Трябваше са проверим как родителите ги оценяват. Те трябваше да 

изберат 5 от 10 като най-важни, според тях. 

A. Смислено организиране на житейското време извън задължителните учебни 

занятия и придобиване на умения за живот. 

B. Много по-активно участие в живота на училищната общност и придобиване на 

социални умения. 

C. Осъзнаване и практикуване на връзката между упражняване на правата и носенето 

на отговорност като осъзнато гражданско поведение. 
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D. Формиране на ценни за гражданската и професионалната реализация на личността 

меки умения (работа в екип, мотивация, комуникация, управление на времето, 

делови преговори, решаване на конфликти, организация на дейности, креативно 

мислене, социални роли). 

E. Реализиране на гражданско образование за научаване чрез правене и преживяване 

(информално учене). 

F. Увеличаване на броя на социално активните деца и млади хора в училището, чрез 

които могат да се постигат по-високи образователни и възпитателни цели.  

G. Създаване на отношения на доверие, взаимопомощ и съпричастност към общите 

интереси на децата/учениците в защита и реализация на техните права и 

задължения. 

H. Създаване на условия за изява на творческия и иновативен потенциал практически 

на всички деца и ученици. 

I. Превенция на всички отрицателни зависимости, засягащи учениците в днешно 

време, като тютюнопушене, алкохолизъм, наркомания, агресивно поведение, 

тормоз и др. 

J. Развитие на доброволчеството в полза на класа, училището и обществото. 

 Представяме диаграмата с резултатите. 

 
 Всички са получили одобрението на над 40 % от родителите. Това означава, че 

родителите вярват във възможността чрез ученическото самоуправление децата им да се 

възпитават в посочените ценности и да имат изброените ползи от него. Това обстоятелство 

напълно омаловажава страха на учителите как ще реагират родителите, ако в паралелката на 

тяхното дете се създаде и функционира ученическо самоуправление. С други думи, те ще имат 

подкрепата и разбирането на родителите. 

 Ниският резултат на отговор „е“ отдаваме на недостатъчната популярност на термина 

„информално учене“, който присъства в три български закона: Закона за предучилищното и 

училищното образование, Закона за професионалното образование и обучение и Закона за 

насърчаване на заетостта. 
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 Препоръките на родителите за ученическото самоуправление, които са изключително 

ценни, са публикувани в подраздел 3.4. 

 

11.2. Резултати от анкетните проучвания в края на проекта 

 

 Анкетното проучване се осъществява в рамките на проект „Ученическото 

самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“. То е 

инструмент за „обратна връзка“ с участниците в проекта. Но докато във входните анкети ни 

интересуваше каква е нагласата на учениците, класните ръководители и родителите към  

ученическото самоуправление и какво мислят за него, то в изходните анкети искахме да видим 

оценка на преживяното по повод на ученическото самоуправление и формираното отношение 

към него. За да имаме по-цялостна картина за резултатите от проекта, направихме специална 

Анкетна карта за директорите на училищата и медиаторите по проекта (които не сме 

анкетирали на входа на проекта).  

 Процентното намаление на участниците във всички анкети (за учениците, учителите и 

родителите) има своето обяснение с претовареността на всички в края на учебната година, с 

ранния край на учебната година за XII клас на 16.05.2022 година и за I - III клас на 31.05.2022 

година, с отпуските за класните ръководители на завършилите учебната година и със 

заминаването на децата на почивка или в провинцията. По-ранно провеждане на анкетата беше 

невъзможно поради оформянето на годишните оценки на децата/учениците, провеждането на 

Националното външно оценяване за IV и VII  клас, както и финалния празник по проекта 

„Церемония на иноваторите“ на 30.05.2022 година. Ние оценяваме високо включилите се в 

изходните анкети и сме убедени, че това са били най-активните хора през годината за 

ученическото самоуправление и точно те имат какво да споделят и да ни кажат за неговото 

значение в училищната общност. 

 Представяме резултатите от четирите анкети, които дават интересна картина за 

натрупания опит, придобитите ползи, трудностите и визията за бъдещето. 

 

Резултати от Анкета за ученици - 2 

 

 Анкетата са попълнили 385 ученика и по всичко личи, че това се учениците, които най-

активно са се включили в дейностите на ученическото самоуправление през учебната година. 

От тях 55, 6 %  са момичета и 44,4 % са момчета, което показва по-голямо участие на 

момичетата в анкетата, но близките стойности говорят за добро разпределение на извадката 

по пол.  

 Най-активни респонденти са учениците от 23. СУ – 43,1 % от всички анкетирани, 

следвани от 36,9 % от 148. ОУ и 50. ОУ с 20 %. 

 Разпределението на участвалите в анкетата ученици по класове и представено в 

таблицата. 
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Клас 
 

Брой Дял от извадката 

1  21 5,5 

2  28 7,3 

3  21 5,5 

4  43 11,2 

5  65 16,9 

6  57 14,8 

7  71 18,4 

8  19 4,9 

9  31 8,1 

10  3 ,8 

11  25 6,5 

12  1 ,3 

Общо  385 100,0 

 

 Най-голяма активност отново, както и във входната анкета, са проявили учениците от 

VII клас (18,4 % - почит 1/5), следвани от V клас (16,9 %) и VI клас (14,8 %). Това са учениците 

от прогимназиалния етап в трите училища и показва, че те най-много са се ангажирали с 

ученическото самоуправление, като формират общо 50,1 % от извадката и може да се каже, че 

тяхното мнение е повлияло в по-голяма степен от другите възрастови групи. 

 На въпроса кои три дейности от проекта анкетираните са харесали най-много, 

отговорите се разпределят както следва: 

 Избор на Ученическия съвет на паралелката     49,9 % 

 Коледното тържество        46,5 % 

 Участие на учениците в празничните дейности по техни проекти  43,6 % 

 Първото място на изборите за Ученически съвет на паралелката (УСП) показва и то с 

такъв висок процент (почти 50 %), че тази дейност е впечатлила участниците в анкетата и това 

е сериозно послание към възрастните.  

  Второто и третото място се заемат от празниците, които привличат децата/учениците 

и не случайно за тях е отделено по-горяла място в нашия сборник – вижте подраздели 6.3 и 

7.3, както и целия раздел 9. 

 А кои три дейности затрудниха учениците? 

 Съставяне на документи за ученическото самоуправление   36,6 % 

 Избор на Ученически съвет на паралелката     32,5 % 

 Символи и ритуали в паралелката по идея на учениците   30,4 % 

 Отговорите и на трите въпроса (малко над 1/3 от респондентите) недвусмислено 

показва, че ученическото самоуправление се нуждае от своите съучастници – дали ще бъдат 

по-големите ученици (като наставници), класните ръководители, родителите или други хора 

от седемте категории съучастници (вижте раздел 3) – има дейности, присъщи на ученическото 

самоуправление, които учениците не могат да осъществят, без помощта на опитен възрастен.  
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 Всички разработени и използвани в практиката модели на документи за ученическото 

самоуправление ще намерите в раздел 5, подраздели 6.1 и 7.1, подраздели 8.2 и 8.3. 

 На изборите за УСП е посветен подраздел 6.1. 

 Интересни идеи за символите и ритуалите ще намерите в подраздел 7.2 

 Отговорът на въпроса „Каква част от учениците във вашата паралелка се включиха 

реално в дейностите на ученическото самоуправление?“ е разпределен между всички 

възможности:      

 Само членовете на УСП       31,2 % 

 Членовете на УСП и техните помощници     26 % 

 Половината паралелка        19,5 % 

 Всички ученици от паралелката      23,4 % 

 Тези резултата показват, че все още не е ясна същността на ученическото 

самоуправление – това не са членовете на УСП и техните помощници. Самоуправлението е в 

цялата паралелка, която избира своите органи на самоуправление. Заслуга за това грешно 

мислене (не само на децата, но и на възрастните) има досегашната практика да се свързва 

ученическото самоуправление само с наличието на Ученически съвет на училището от 10-15 

ученици, които не е ясно кого всъщност представляват. 

 Въпросът за създадените символи и ритуали в паралелката даваше възможност за 

множествен избор между 16 отговора: Автентично име; Девиз; Емблема; Лого (име, девиз и 

емблема); Постер; Значка; Песен; Тайна парола; Специфична униформа; Шапка; Тениска; 

Сертификати за членство; Членски карти; Алманах на паралелката; Паспорт на постиженията; 

Портфолио на паралелката.  На първите три места се подреждат автентичното име – 31,2 %, 

логото – 30,1 % и девизът – 20,5 %. Всъщност това  са трите основни символа, които 

характеризират на всяка една общност, и учениците са създали своето обществено лице. 

Останалите символи дообогатяват лицето и дейността на организацията, но тяхното  

създаването е постепенен процес.   

 Зададохме конкретен въпрос за постигнатите резултата чрез ученическото 

самоуправление и отново имаше възможност за множествен избор. Отговорите се оказаха 

много близки. 

 Добихме повече опитност и практика в самоуправлението   38,2 % 

 Усвоихме техники за мотивация, комуникация и работа в екип  37,1 % 

 Надградихме това, което знаехме за самоуправлението   34,3 % 

 Опитахме различни организационни методи и техники   31,4 % 

 Реализирахме най-оригиналните си и работещи идеи   30,9 % 

 Изградихме взаимна връзка помежду си и с всички възрастни  28,8 % 

 Както се вижда от резултатите, на първите три места са опита от самоуправлението, 

развитието на меките умения чрез самоуправлението и знанията за самоуправлението. 

Всъщност развитието на меките умения на личността като резултат от ученическото 

самоуправление беше наша убеденост преди започването на проекта (вижте Уведомително 

писмо до родителите в раздел 5). Удовлетворително е, че учениците доказват значението на 

ученическото самоуправление за усвояване на най-важните меки умения: мотивация, 

комуникация и работа в екип. 
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 Въпросът за 10-те критерия за ефективни ученически съвети присъстваше и във 

входната анкета за учениците с идеята да послужи като вид обучение за това кое е важно за 

един УСП. В изходната анкета искахме да разберем кои критерии са успели да реализират на 

практика. Рязко се открояват само три отговора: 

 Критерий 5: УС търсят решение на различни въпроси   40,3 % 

 Критерий 9: УС получават подкрепа от класния ръководител, от учителите и 

директора          38,4 % 

 Критерий 1: Ученическите съвети провеждат редовни срещи  33 % 

 Изборът точно на тези критерии, и то с повече от 8 % пред останалите, говори че 

ученическото самоуправление е функционирало правилно: търсило е решение на възникнали 

въпроси, получавало е подкрепа от възрастните и е провеждало редовно срещите на УСП. 

 Оказва се, че от седемте категории съучастници на ученическото самоуправление (1. 

учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 5. местните институции, 

обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското общество) учениците 

са успели да привлекат в своя подкрепа главните съучастници: класните ръководители – 

48,6%, учениците – 43,9 % и родителите – 33,8 %. На следващото място е директорът, а най-

слабо са привлечени ПНО. Това до голяма степен е естествен резултат. Но ученическото 

самоуправление би било по-успешно, ако успее да привлече и останалите категории 

съучастници. Особено Училищното настоятелство, което по статут е НПО, а го има във всяко 

училище по два закона – ЗПУО и ЗЮЛНЦ.  

 Лидерските качества, които са проявили учениците, избрани за членове на УСП са 

класирани от респондентите по следния начин:  

 Отговорност         65,5 % 

 Комуникативност        47,7 % 

 Вземане на разумни решения       40,5 % 

 Инициативност         38,4 % 

 Тези отговори (4 от 7 възможни) показват изключителната зрялост на учениците. Ако 

повече възрастни видят тези резултати от анкетата, вероятно ще се убедят в полезността на 

ученическото самоуправление не само за паралелката, но и за цялата училищна общност. 

 Попитахме отново учениците за правата на децата и учениците в новия Закон за 

предучилищното и училищното образование и кои от тях имаха възможност да упражняват 

през тази учебна година, като можеха да избират всички отговори.  

1. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес 43,1 % 

(спад само с 0,4 % от входната анкета) 

2. да получават информация за обучението, възпитанието, правата и задълженията си 

           39,7 % 

3. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 28,6 % 

4. да участват в проектни дейности      47,3 % 

5. да дават мнения и предложения за училищните дейности   45,2 % 

6. да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот – 

           26,8 % 

7. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление 
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           18,7 % 

8. да участват в училищния живот чрез формите на ученическо самоуправление на 

ниво паралелка и училище       19 % 

 При сравняване на резултатите с входната анкета се забелязва тенденция на намаляване 

на процентите по отношение на всички права, с изключение на увеличаване на  процента при 

участието в проектни дейности (от 37,6 % на 47, 3%), а правото под номер 1 се запазва почти 

еднакво (от 43,5 % на 43,1 %).  

 Отново три отговора се открояват: 4, 5 и 1. Резултатите не изненадват. Проекти в 

училище няма как да се реализират без участието на учениците. Радостно е, че правото за 

даване на мнения и предложения за училищните дейности е толкова напред в класацията – 

това означава, че гласът на учениците се чува и би било по-лесно, ако е чрез структурите на 

ученическото самоуправление. Зачитането на учениците като активни участници в 

образователния процес е тайната на образователно-възпитателния процес в училището. 

 Попитахме учениците от каква подкрепа имат потребност, за да продължат успешно 

ученическото самоуправление в паралелката и през следващата учебна година. Всичките 12 

отговора получават над 8 %. Но на първите четири места застават:   

 Организационна (включване на всички ученици от паралелката в ученическото 

самоуправление)         47 % 

 Обучителна         34,5 % 

 Училищна (от ръководните органи на училището)    28,3 %  

 Консултантска (подкрепа от възрастни с различни специалности)  26, 8 % 

 Нека възрастните обърнат внимание на тези данни! Вижте какви естествени 

потребности имат учениците, за да се самоуправляват! По-назад са финансовата и 

материалната помощ. Значи можем да помогнем на децата/учениците да се организират, чрез 

което ще тече и процесът на тяхното обучение да се самоуправляват. Важното е ръководството 

на училището да разреши самоуправлението на всички нива в училището, като се тръгне от 

УСП – консултанти ще се намерят. В процеса на работата си децата ще се научат как да 

„заработват“ финансовата и материалната помощ за самоуправлението. 

 Предложихме на учениците 24 обучителни теми в отговор на въпроса от какво обучение 

имат потребност за успешното развитие на ученическото самоуправление в паралелката и 

училището. 

 Най-много желаещи събра: Сътрудничество и работа в екип   51,7 % 

 Следва го: Умения за поемане на отговорност     46,2 % 

 На трето място е: Умения за общуване      38,4 %   

 С почти изравнени проценти са:  Мотивация     34,8 % 

      Умения за вземане на решения  34,5 % 

     Разрешаване на конфликти   34,5 % 

      Креативно мислене    33,8 %  

     Умения за контролиране   33,5 % 

 Изборът на младите хора потвърждава възможностите, ценностите и ползите от 

ученическото самоуправление, които споделихме в Уведомителното писмо до родителите 

(вижте раздел 5). А всички те могат да бъдат научени чрез преживяване и правене 

(информално учене) на ученическото самоуправление.  
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 Въпросът „Как си представяте ученическото самоуправление в паралелката и 

училището през следващата учебна година?“ позволи на учениците свободно да изразят 

мнението си. Ето част от техните отговори. 

 Всеки предлага идеи и взимаме общо решение. 

 Да се допитват до мнението на всички ученици от класа. 

 Представям си го организирано, подредено, разбираемо, отговорно направено и по-

голям брой участници. 

 Членовете на УСП трябва да са креативни, смели, разумни, да мотивират другите. 

 Мисля, че е много добре за децата да взимат решения сами. 

 Представям се как ще има президенти на класа и ученически съвет, който да държи 

всичко под контрол. 

 Мисля че трябва да се включат повече ученици, защото има много талантливи 

такива. 

 Ще се справим много по-добре, защото вече знаем и сме научени какво е и ще сме 

наясно. 

 Класни ръководители, които нямат ученическо самоуправление в паралелката си, се 

опасяват, че то щяло да се превърне в „слободия“. Дали са способни на това ученици, които 

имат споделените по-горе представи за ученическото самоуправление? 

 

Резултати от Анкета за учители - 2 

 

 В проучването в края на проекта се включиха 59 класни ръководители, като 94,9 % от 

тях са жени – ярко доказателство за феминизирането на учителската професия. По възраст 

анкетираните  се разпределят както следва: 27-39 години – 16,9 %; 40-54 години – 49,2 %; над 

55 години – 33,9 %. Според поколенческите профили, представени във Въведението, близо 

половината от учителите са от аналоговото поколението Х, 1/3 са от поколението Т на 

традиционалистите и едва близо 17 % са от поколението У на Милениалите. Това означава, че 

по-голямата част от учителите имат лични спомени от своето детство, свързани с ученическите 

организации. Трудно е да се каже какви точно са тези спомени, но е факт, че по време на 

правенето на новия ЗПУО, модерно мислещите НПО успяха да преодолеят лошите спомени 

на депутатите от детските им години и да докажат, че децата/учениците имат нужда от 

съвременни форми на ученическо самоуправление. 

 Половината от анкетираните класни ръководители са от 23. СУ – 50,8 %, 27,1 % са от 

148. ОУ и 22 % от 50. ОУ. Това естествено кореспондира с големината на училищата – 

основните училища имат паралелки от I до VII клас, докато средното училище е с паралелки 

от I до XII клас. 

 Най-активни са класните ръководители на III и V клас – по 15,3 %, следвани от VI клас 

– 13,6 %, I клас – 11,9 %, II и VII клас – по 8,5 %. Прави впечатление, че и при учителите има 

преобладаваща активност в прогимназиалния училищен етап, както е при учениците. 

 72,9 % от анкетираните са заели позиция по отношение на ученическото 

самоуправление в паралелката на учител, 16,9 % на партньор и 10,2 % на консултант. Когато 

в паралелката няма никакъв опит по отношение на ученическото самоуправление и то едва 
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започва да се създава, съвсем естествено е класният ръководител да учи децата/учениците как 

да се самоорганизират и самоуправляват. 

 Според анкетираните, поставените цели на ученическото самоуправление са 

постигнати във висока степен (33,9 %) и средна степен (57,6 %), докато едва 8,5 % смятат, че 

е в ниска степен. Не може да се очаква, че още през първата учебна година от създаването на 

ученическо самоуправление в паралелките целите веднага ще бъдат постигани във висока 

степен. Но ако съберем процентите на високата и средната степен (91,5 %), можем да бъдем 

удовлетворени от резултатите на първопроходците в ученическото самоуправление.  

 Анкетираните бяха попитани какви резултати конкретно са постигнали, като те 

можеха да избират неограничено от 10 възможни отговора. Отговорите са ярко разпределени 

в две групи. В първата група влизат:  

 Избор на действащ УСП       79,7 % 

 Развити умения за работа в екип      59,3 % 

 Мога да разчитам на учениците и съм готов/а да им се доверя  45,8 % 

 Подобрена среда в класната стая      42,4 % 

 Останалите събират по над 20 %: 

 Разработени документи за ученическото самоуправление   22 % 

 Изградено лидерство        23,7 % 

 Привличане на всички ученици от паралелката в дейностите на ученическото 

самоуправление         27,1 % 

 Прилагане на подхода „Обучение на връстници от връстници“  25,4 % 

 Развитие на умения и задаване на успешни модели за живот  16,9 % 

 Увеличаване на броя на социално активните ученици   27,1 %  

 Високите проценти за избора на УСП и работата в екип не изненадват. Но появата на 

подобрената среда в класната стая и повишеното доверието на учителите към учениците в 

групата на първата четворка отговори прави впечатление. Както и не малкия процент (27,1 % 

или малко над ¼) за привличането на всички ученици и увеличаване броя на социално 

активните ученици. Тези резултати доказват, че ученическото самоуправление изпълнява 

своята роля по отношение на ценностите и ползите от него, посочени в Уведомителното писмо 

до родителите в началото на проекта (вижте раздел 5). Дано успеят да убедят скептиците към 

ученическото самоуправление, че то е от полза както за децата/учениците, така и за 

възрастните. 

 По отношение на документи за ученическото самоуправление, които са  успели да 

създадат заедно с учениците, резултатите са следните: 

 Устав, статут или правилник за ученическото самоуправление в паралелката 

           23,7% 

 План за работата през текущата учебна година    55,9% 

 Протоколна книга от заседанията на УСП     8,5 % 

 Протоколна книга от Общите събрания на паралелката   1,7 % 

 Етичен кодекс на паралелката       47,5 % 

 Кутия за мнения, предложения, идеи с тетрадка към нея   18,6 % 
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 Важно е, че на първите две места се подреждат Плана за работата и Етичния кодекс, 

които регламентират съдържанието на дейността и взаимоотношенията в паралелката. Тези 

два документа гарантират, че ученическото самоуправление е изпълнено със съдържание и 

нещата в паралелката се случват по правилния начин. Останалите документи ще ги наложи 

практиката във времето. 

 И на класните ръководители (освен на учениците) зададохме в изходната анкета 

въпроса за степента на упражняване на правата на децата и учениците по новия Закон за 

предучилищното и училищното образование.  

1. да бъдат зачитани като активни участници в образователния процес 52,5 % 

2. да получават информация за обучението, възпитанието, правата и задълженията си 

           37,3 % 

3. да получават обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие 40,7 % 

4. да участват в проектни дейности      50,8 % 

5. да дават мнения и предложения за училищните дейности   47,5 % 

6. да участват в обсъждането при решаване на въпроси, засягащи училищния живот 

           42,4 % 

7. да получават съдействие от училището и от органите на местното самоуправление 

           18,6 % 

8. да участват в училищния живот чрез формите на ученическо самоуправление на 

ниво паралелка и училище       35,6 % 

 Удивителното е, че има пълно съответствие между отговорите на учениците и 

учителите по отношение на правата, които са избрани на първите три места: 1, 4 и 5 – 

децата/учениците се ползват предимно от правата, без които образователно-възпитателния 

процес в училището е невъзможен. Почти пълно равенство има при отговорите на правата от 

позиции 2 и 7. Значително по-висок процент са дали учителите на правата от позиции 3, 6 и 8. 

Такова голямо съответствие в отговорите при учениците и учителите (при 5 от 8 права) 

показва, че деца и възрастни по еднакъв начин оценяват реалността по отношение спазването 

на правата на децата, дадени им по закон. Радостно би било, ако по-високият резултат за 

правата от позиции 3, 6 и 8 при учители доведе до разширяване ролята на ученическото 

самоуправление в паралелката. 

 Няма разлика по отношение на първите три места между отговорите на учениците и 

учителите от изходните анкети на въпроса за привлечените съучастници на ученическото 

самоуправление: ученици – 61 %; други учители – 67,8 %; родители – 52,5 %. На четвърто 

място и при двете групи е директорът (35,6 % при учителите). Препоръчително е да се използва 

потенциала и на останалите категории съучастници - местните институции, обществениците, 

медиите; бизнесът; структурите на гражданското общество. Това обогатява и изпълва с 

обществен заряд ученическото самоуправление, както показват вече реализираните модели на 

дейности, представени в подраздел 7.2. 

 Интересни са множествените отговори на въпроса как конкретно са успели класните 

ръководители да подпомогнат ученическото самоуправление в паралелката.  

1. Умело съпровождах плахите първи стъпки на ученическото самоуправление в 

паралелката         30,5 % 
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2. Давах на учениците знания за значението на ученическото самоуправление  44,1% 

3. Формирах положителни мотиви у децата към ученическото самоуправление като 

дейност          57,6 % 

4. Изработвах у учениците навици за самостоятелна работа   42,4 % 

5. Предавах на учениците организаторски опит    44,1 % 

6. Давах примери за участие в обществена работа    13,6 % 

7. Сътрудничих на равни основания при изпълнението на общите задачи 30,5 % 

8. Организирах различни форми за изява на учениците в извънучебно време 10,2 % 

9. Посредничих при представяне на проблеми и мнения на ученическия съвет пред 

учителите и ръководството на училището     20,3 % 

10. Своевременно информирах учениците за взети от училището решения и им 

осигурявах възможност за реално участие в процеса на взимане на решения, които 

ги засягат          32,2 % 

11. Приобщавах родителите за постигането на целите на ученическото самоуправление  

с оглед увеличаване на възможностите за положително въздействие върху децата  

           20,3 % 

12. Насърчавах участието на учениците във формите на ученическото самоуправление 

и при обсъждането и решаването на въпроси, засягащи училищния живот и 

училищната общност        50,8 % 

 Видно е, че значително по-високия процент на подпомагане по т. 3 и 12 е пряко 

свързано със стимулиране към ученическото самоуправление, което е новост за децата.  Те 

нито са го упражнявали досега, нито има откъде да го видят. Освен моделите в резултат на 

ученическото самоуправление, които представихме в раздел 7, предоставяме като модел  и 

пълния набор от възможности, които имат класните ръководители да подпомогнат 

ученическото самоуправление в паралелката.  

 С много близки резултати в изходните анкети са подредени отговорите на учениците и 

на учителите на въпроса за лидерските качества, които са проявили учениците, избрани за 

членове на УСП.  

 

Лидерски качества Ученици Учители 

Отговорност 65,5 % 67,8 % 

Комуникативност 47,4 % 55,9 % 

Инициативност 38,4 % 67,8 % 

Сътрудничество между учениците 35,6 % 55,9 % 

Вземане на разумни решения 40,5 % 23,7 % 

 

 На първо място с много близък резултат е отговорността като най-важното лидерско 

качество. В първата тройка е и комуникативността. Подобна близост говори за особена 

„възрастност“ или зрялост при младите хора. Къде са различията? Докато учителите отдават 

по-голямо значение на инициативността, учениците оценяват по-високо вземането на разумни 

решения, т.е. двете групи анкетирани имат различни очаквания за лидерите. Тук отново децата 

показват, че сякаш са пораснали преждевременно. 
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 Следващите два въпроса с множествени отговори зададохме едновременно на класните 

ръководители и на директорите (заедно с медиаторите) в изходната анкета специално за тях в 

края на проекта. 

 Какво се измени в резултат на появата на ученическото самоуправление в паралелката?  

 

№ Изменения Учители 

59 отг. 

Директори 

Медиатори 

8 отг. 

1 Поява на значима обща цел на паралелката.  34,5 % 87,5 % 

2 Чувство за принадлежност към паралелката. 56,9 % 75 % 

3 Повишаване на учебните резултати на учениците. 13,8 % 25 % 

4 Придобиване на практически умения. 27,6 % 50 % 

5 Натрупан социален опит от учениците. 34,5 % 50 % 

6 Подобряване на отношенията между децата. 48,3 % 50  % 

7 Разрешаване на проблемни ситуации между учениците. 34,5 % 12,5 % 

8 Стремеж към справедливост и солидарност. 32,8 % 50 % 

9 Недопускане на дискриминация. 24,1 % 12,5 % 

10 Приобщаване на повече съучастници към ученическото 

самоуправление. 

22,4 % 50 % 

 

 Преди всичко трябва да отбележим голямата разлика в броя на анкетираните в двете 

групи. Те се различават и по позициите, които имат към ученическото самоуправление. 

Въпреки това в отговорите им има сходство. 

 Учителите смятат, че най-силно се е изменило чувството за принадлежност към 

паралелката, на второ място е подобряването на отношенията между децата, а на трето с 

еднакви проценти са значимата обща цел, социалния опит на учениците и разрешаването на 

проблемни ситуации. И двете групи анкетирани споделят важността на чувството за 

принадлежност към паралелката и подобряването на отношенията между децата.  

 При директорите/медиаторите половината от анкетираните  считат, че се настъпили 

промените, посочени в т. 4, 5, 6, 8 и 10.  

 За съжаление и в двете групи анкетирани не се отчита особено изменение при 

повишаването на учебните резултати и недопускането на дискриминация. И двата показателя 

изискват специални наблюдения и измервания, при които наличните резултати могат да се 

окажат случайни.  

 В следващия общ въпрос за класните ръководители и директорите/медиаторите 

всъщност са включени като отговори ценностите и ползите от ученическото 

самоуправление, които теоретично бяха предпоставени още в методическото помагало 

„Ученическото самоуправление. Пътеводител“ (с. 93) и после доразвити в Уведомителното 

писмо до родителите (вижте раздел 5). Искахме да проверим на практика кои от тях и в каква 

степен се повлияват от въвеждането на механизма на ученическото самоуправление на всички 

нива в училището и се отразяват на процесите в него. 

 Въпросите към едни и същи отговори бяха формулирани по различен начин. 
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 За класните ръководители: Превърна ли се ученическото самоуправление в паралелката 

във фактор за: (посочените в таблицата процеси). 

 За директорите/медиаторите: Превърна ли се структурираното ученическото 

самоуправление в цялото училище във фактор за: (посочените в таблицата процеси). 

 

№ Ученическото самоуправление в паралелката във 

фактор за 

Учители 

59 отг. 

Директори 

Медиатори 

8 отг. 

1 Изграждане на позитивен организационен климат. 32,2 % 87,5 % 

2 Утвърждаване на позитивна дисциплина. 35,6 % 87,5 % 

3 Противодействие на агресията и тормоза в училище. 32,2 % 62,5 % 

4 Смислено организиране на житейското време извън 

задължителните учебни занятия. 

16,9 % 37,5 % 

5 Придобиване на умения за живот. 25,4 % 25 % 

6 По-активно участие в живота на училищната 

общност. 

35,6 % 62,5 % 

7 Придобиване на социални умения. 28,8 % 62,5 % 

8 Упражняване на правата и носенето на отговорност.  37,3 % 62,5 % 

9 Осъзнато гражданско поведение. 15,3 % 50 % 

10 Формиране на меки умения.  15,3 % 50 % 

11 Гражданско образование за научаване чрез правене 

(информално учене). 

6,8 % 37,5 % 

12 Увеличаване броя на социално активните млади 

хора в училището. 

15,3 % 37,5 % 

13 Постигане на по-високи образователни и 

възпитателни цели.  

11,9 % 0 % 

14 Изява на творческия и иновативен потенциал на 

учениците. 

28,8 % 37,5 % 

15 Превенция на всички отрицателни зависимости, 

засягащи учениците. 

8,5 % 0 % 

16 Развитие на доброволчеството в полза на класа, 

училището и обществото. 

18,6 % 50 % 

 

 Независимо, че двете групи анкетирани трябваше да оценяват едни и същи фактори по 

отношение на ученическото самоуправление през различна оптика – класните ръководители, 

наблюдавайки само своята паралелка, а директорите и медиаторите, оценявайки цялото 

училище – по две групи фактори има сходство между двете групи анкетирани по отношение 

на най-високите резултати вътре в отделните групи. 

 И двете групи с високи проценти утвърждават, че ученическото самоуправление се 

явява фактор за изграждане на позитивен организационен климат, утвърждаване на позитивна 

дисциплина и противодействие на агресията и тормоза в училище. Както и за по-активно 

участие в живота на училищната общност, придобиване на социални умения, упражняване на 

правата и носенето на отговорност. Това са достатъчно важни фактори, заради които 
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педагогическата колегия на всяко училище трябва да се убеди в ползите от ученическото 

самоуправление и ценностите за училищната общност, които то носи. 

 Сходство между двете групи анкетирани има и по факторите, които според тях се 

проявят рядко. Отново, както и при въпроса за измененията в резултат на появата на 

ученическото самоуправление, учителите смятат, че много рядко ученическото 

самоуправление се явява фактор за постигане на по-високи образователни и възпитателни 

цели (11,9 %) и превенция на всички отрицателни зависимости, засягащи учениците (8,5 %), 

докато директорите и медиаторите въобще не са ги отбелязали. Както вече споделихме по-

нагоре, това са трайни и дълбоки процеси, които изискват специално внимание, наблюдение 

и измерване, за да се види как ученическото самоуправление става фактор за тяхното 

изменение в положителна посока. Защото е логично да е така, но трябва да се докаже на 

практика. 

 Класните ръководители споделиха, че имат потребност от специфично обучение, 

свързано с ученическото самоуправление по темите за:  

 Превенция на агресията. 

 Oбучение за работа с ученици с проблемно поведение. 

 За общуването между децата. 

 По какъв начин мога да постигна равноправие между всички ученици, без да има 

недоволство? 

 Комуникация с родители и общественост. 

 Приобщаване на всички съучастници в ученическото самоуправление, а не само на 

тези от училищната общност. 

 Механизми за самоуправление. 

 Практични насоки. 

 Лидерство. 

 Смислено организиране на житейското време извън задължителните учебни 

занятия. 

 

Резултати от Анкета за родители – 2 

 

 В края на учебната 2021/2022 година (края на м. май и началото на м. юни) в анкетното 

проучване за резултатите от проекта „Ученическото самоуправление – школа за граждански 

компетентности и информално учене“ се включиха 390 родители или 53,42 % от анкетираните 

родители във входната анкета. От тях 89 % са жени и 11 % са мъже. По поколенчески профили 

(вижте Въведение) анкетираните са 41,8 % (27-39 години) от поколението У на Милениалите, 

56,7 % (40-54 година) от аналоговото поколението Х и само 6 души са от поколението Т на 

традиционалистите (над 55 години). Само 4 души са с основно образование, 34,6 % са със 

средно образование, 63,3 % с висше образование и 4 доктори. 16,9 % от родителите са 

държавни служители, 43,6 % работят в бизнеса, 3-ма са ангажирани в НПО и 38,7 % в други 

дейности. 41,8 % са родители на ученици от 23. СУ,  41,5 % от 148. ОУ и 16,7 % от 50. ОУ. 

 Най-голяма активност (18,2 %) са проявили родителите ученици от IV клас, следвани 

от VI клас (16,7 %), V клас (14,4 %), II клас (13,8 %), I клас (10,5 %), III клас (8,7 %) и VII  клас 
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(7,7 %). Останалите класове са представени по 7 %. Отново са най-активни родителите  на 

учениците от началния и прогимназиалния училищни етапи поради, включително и заради 

най-големия брой паралелки в тези етапи в трите училища. 

 Повторихме някои от въпросите от входната анкета за родителите, за да установим 

каква промяна е настъпила в предложените отговори след реализирането на проекта и 

създаването на ученически съвети в паралелките. 

 По отношение на възможността децата да се произнасят чрез своите ученически 

съвети по всички въпроси, които ги засягат в приеманите от Педагогическия съвет основни 

документи на училището, се е покачила увереността в средната степен, но се запазва 

скептицизма за документите, които вече коментирахме във входните анкети по-нагоре. 

 Запазва се високото положително отношение към възможностите, ценностите и 

ползите от ученическото самоуправление. 

 Представяме данните от въпроса за положителната промяна в поведението на детето 

след появата на ученическото самоуправление в паралелката. Пълният текст на промените са 

след диаграмата. 

 
 По-организирано. 

 По-мотивирано. 

 По-мобилизирано. 

 По-вдъхновено. 

 По-предприемчиво. 

 По-добре общува с връстниците си. 

 Отстоява собствена гледна точка. 

 Умее да прави компромиси. 

 Появи се стремеж към възрастност. 

 Разви умение да се подчинява на нормите на колектива. 
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 Показателни са получените резултати по отношение на такива качества като 

отстояването на собствена гледна точка, организираността и по-доброто общуване с 

връстниците. Това категорично доказва значението на ученическото самоуправление за 

личностното израстване на децата/учениците, защото няма предмет от учебната програма, 

нито учебна методика, нито училищна практика, които да стимулират развитието точно на 

тези качества. А ако все пак са застъпени в някои учебни дейности, резултатът не е толкова 

голям, колкото от практическото информално учене чрез преживяване и опит в ученическото 

самоуправление.  

 В процеса на изпълнението на проекта всички съучастници в ученическото 

самоуправление се убедиха, че им е необходима по-специална подготовка, за да бъдат 

ефективни. Представяме модулите за обучение, подходящи за учениците и техните родители. 

Списъците не са изчерпателни и биха могли да включат и други модули в зависимост от 

интересите и потребностите на обучаемите. 

 Какво обучение бихте препоръчали на детето си, за да бъде успешен участник в 

ученическото самоуправление на паралелката и училището? Възможен е повече от един 

отговор. 

1. Сътрудничество и работа в екип      63,8 % 

2. Умения за живот. 

3. Умения за увеличаване на личната увереност.  

4. Умения за контролиране. 

5. Умения за поемане на отговорност      60,5 % 

6. Умения за справяне със стреса. 

7. Умения за общуване        49,2 % 

8. Умения за преговаряне.  

9. Умения за вземане на решения       47,7 % 

10. Разрешаване на конфликти. 

11. Управление на чувствата. 

12. Безопасен интернет. 

13. Финансова грамотност за деца. 

14. Мотивация. 

15. Управление на времето.  

16. Предизвикване на промяна. 

17. Организация на дейности. 

18. Критично мислене.  

19. Креативно мислене.  

20. Социални роли. 

21. Лидерство. 

22. Застъпничество. 

23. Обучение на връстници от връстници. 

24. Обучителни модули по отделните направления на дейност. 

 Посочваме първите четири предпочитания. Останалите са с приблизително близки 

проценти.  Отново се отчита интерес към отговорността, за която вече споменахме няколко 
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пъти в анализа. Но сега не е очакване, а желание на родителите за обучение на децата им. Най-

слаб интерес има към Предизвикване на промяна – едва 7,2 %. 

 А от какво обучение се нуждаят родителите, за да бъдат ефективни съучастници в 

ученическото самоуправление. Пълните отговори са след диаграмата. 

 
1. Детско развитие. 

2. Общуване с дигиталните деца. 

3. Самооценката на детето. 

4. Здравословен начин на живот. 

5. Мотивиране без похвали и награди. 

6. Свободното време – кога и за какво. 

7. Родителски стилове. 

8. Родителите и училището: митове и истини. 

9. Социални роли. 

10. Щастливо и успешно дете. 

11. Дарбите на детето. 

12. Емпатия и емоции. 

13. Позитивни навици. 

14. Емоционална интелигентност. 

15. Социална интелигентност. 

16. Създаване на интерес към новостите. 

 Отговорите формират групи от модули за обучение над 20 % и под 20 %. Но най-ярко 

и с почти двоен процент се откроява желанието на родителите да се обучават за отглеждането 

на щастливо и успешно дете.  
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 Най-голям процент събира сред родителите организационната подкрепа (66,4 %), която 

биха могли да окажат, за да продължи успешно ученическото самоуправление в паралелката 

на детето им и през следващата учебна година.  

 Твърде разнообразни са изборите на родителите от „100 пътеки към децата“ от Рене 

Кларис, които те биха следвали, както и кои от тях биха искали да следват учителите на децата 

им. Проверете собствения си избор тук: http://iii-bg.org/blog/?page_id=761.  

 

Резултати от Анкетата за директорите и медиаторите 

  

 Анкета за директорите и медиаторите нямаше в началото на учебната 2021/2022 година. 

За инициаторите и управляващите проекта „Ученическото самоуправление – школа за 

граждански компетентности и информално учене“ беше достатъчно, че тези хора бяха силно 

мотивирани и готови да направят всичко за успешното създаване на структурирано 

ученическо самоуправление в техните училища. Но не можехме да не ги попитаме в края за 

тяхното мнение за преживяното около ученическото самоуправление. Не им зададохме т.нар. 

паспортни въпроси на изследването, защото те са само 8 и не искахме да разкриваме 

самоличността на респондентите.  

 Всички потвърдиха, че са успели да изградят механизъм за участие на УСП и УСУ в 

цялостния живот на училищната общност, което е много радостен факт. 

 И тях ги попитахме (както всички останали анкетирани) за онези 14 документа от 

правомощията на Педагогическия съвет, по които биха могли да се произнесат чрез 

структурите на ученическото самоуправление и децата/учениците. Но този път не какво 

мислят по тази тема, а как реално са я реализирали през изтеклата учебна година. Ето какво са 

успели и не са успели да направят заедно със структурите на ученическото самоуправление. 

Пълният текст на отговорите е след диаграмата. 

 

 
 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=761
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1. стратегията за развитие на училището за следващите 4 години с приложени към 

нея план за действие и финансиране; 

2. правилника за дейността на училището;  

3. училищния учебен план; 

4. формите на обучение; 

5. годишния план за дейността на училището; 

6. учебните планове за индивидуална форма на обучение; 

7. мерките за повишаване качеството на образованието; 

8. програмата за превенция на ранното напускане на училище; 

9. програмата за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и 

учениците от уязвими групи; 

10. разкриването на занимания по интереси; 

11. награждаването на ученици и налагането на  санкции;  

12. училищните символи и ритуали и други отличителни знаци; 

13. ученическите униформи; 

14. създаването и приемането на етичен кодекс на училищната общност. 

 Не са успели да включат децата/учениците в приемането на документи, в които тяхната 

компетентност е най-малка. Но затова пък са успели да ги ангажират точно с тези дейности 

(11, 12 и 13), за които учителите и родителите изразяваха най-голям скептицизъм. С други 

думи, „практиката“ опроверга „теорията“. 

 По отношение на привлечените съучастници на ученическото самоуправление няма 

разлика с другите анкетирани – отново само първите четири групи: 1. учениците; 2. учителите; 

3. директорът; 4. родителите. Не се използва потенциала на останалите съучастници: 5. 

местните институции, обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на гражданското 

общество. 

 По отношение на измененията в паралелката в резултат на ученическото 

самоуправление, вижте съпоставителната таблица с отговорите и на учителите по-нагоре. 

 А какво се е изменило в училището като резултат от появата на структурираното 

ученическо самоуправление, директорите и медиаторите написаха в свободен отговор. 

 Принадлежност към училището, паралелката, колектива. 

 Дисциплина, креативност, самоинициатива. 

 По-добра комуникация между класовете. Мотивирани за участие в социални 

дейности ученици. Инициативност за извънкласни дейности. 

 Дарителски дейности, повече извънкласни дейности, доверие и изяви на 

учениците. 

 Повече инициативи от ученици и включването им в значими решения, 

утвърждаване на Ученическият съвет като авторитет, положителна конкуренция 

между паралелките. 
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 Отговорите на този въпрос не са изненадващи по отношение на предварителните 

очаквания. Но неочакваното е, че ¼ от анкетираните твърдят за наличие на икономически (вкл. 

финансови) резултати. Искрено се надяваме, че тази диаграма ще насърчи всички директори 

на училища да развият ученическото самоуправление до нивото на всяка паралелка. Защото 

резултатите от такова самоуправление са впечатляващи. 

 Още един въпрос със свободен отговор.  

 Според Вас, коя е най-голямата полза за училището от въвеждането на ученическото 

самоуправление на всички нива в училището? Споделете с 1 изречение. 

 Подобряване на комуникацията на всички нива. 

 Откриха училището и принадлежността си към него. 

 Проява на самоинициатива от страна на ученици и родители. 

 Интегриране на ученическата енергия и предприемчивост в полза на училищната 

общност. 

 Ученическото самоуправление се превърна във фактор за осъзнато гражданско 

поведение. 

 Приобщаване на повече ученици към училищния живот. 

 Приобщаването на учениците към училищния живот, сплотяване на паралелките, 

развиване на умения на XXI век. 

 87,5 % от директорите и медиаторите смятат, че наличието на УСП и УСУ ще привлече 

повече ученици към тяхното училище. 

 За структурираното ученическото самоуправление в цялото училище като фактор 

вижте съпоставителната таблица с учителите по-нагоре. 

 Последният въпрос към директорите и медиаторите беше за настъпилите промени 

лично за тях в резултат от въвеждането на структурирано ученическо самоуправление в 

училището. Пълните отговори са след диаграмата. 
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1. Прекарвам повече време с учениците, отколкото в кабинета си. 

2. Насърчавам учениците да поемат отговорност за решенията и действията си.  

3. Знам надеждите и мечтите на учениците, които познавам. 

4. Когато питам ученик какво прави, въпросът е искрен и чакам с интерес отговора. 

5. Вярвам, че учениците могат да ме научат на нещо. 

6. Не се чувствам неудобно, когато питам учениците за тяхното мнение. 

7. Отделям време всяка седмица, за да чуя какво мислят учениците. 

8. Възприемам учениците като решение, а не като проблем. 

9. Осигурявам и гарантирам участието на учениците в най-важните комисии и 

консултативни групи в училището. 

10. Учениците знаят моята позиция, че да успяваш в училище е повече от това да се 

представяш добре на тестове. 

11. Създавам среда, в която учениците се чувстват спокойни да ми задават въпроси, 

които ги интересуват. 

12. Възприемам учениците като партньори. 

  

 Това е „Тест за директори - Учениците като партньори“, публикуван в „Ученическото 

самоуправление. Пътеводител“. Ключът за самооценка ще намерите на с. 159. 

 

Статистическа обработка – д-р Николай Николов, Фондация „Хестия“ 

Анализ на резултатите – д-р Таня Желязкова-Тея – ръководител на проекта 

 

 При използване на данните от изследванията за допълнителни анализи, без участието 

на Института за информални иновации, или на въпросите и отговорите от анкетите, се посочва 

източника – библиографското описание на настоящия сборник от гърба на заглавната страница 

и страниците от раздела. 
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12. Движение на ученическите организации  

за самоуправление 

(ДУОС) 
 

 Животът винаги се движи напред, към бъдещото. Векторът на времето е неумолим. 

Всичко направено  е принос за развитието ни тук и сега, а пропуснатото е пропуснато завинаги. 

Живеем в интересни времена. 

 Децата растат с развитието на технологиите и възприемат дигитализацията и 

виртуализацията на света като естествена житейска среда, в която често тези, които трябва да 

ги възпитават, изпитват притеснения. 

 Светът и неговата съдба ще определят умните хора, с креативно, иновативно и 

критично мислене, с добро познаване на ставащото, с постоянна готовност за промяна.  

 Да заразим младото поколение с вируса на самоорганизацията и желанието за 

постигане на най-доброто за себе си, за своята малка и голяма общност, за страната си и за 

света.  

 

 Това е покана към Ученическите съвети на паралелките (УСП), Ученическите съвети 

на класовете (УСК), Ученическите съвети на началното училище (УСНУ), Ученическите 

съвети на прогимназиалното училище (УСПУ), Ученическите съвети на първи гимназиален 

етап (УСГ-1), Ученическите съвети на втори гимназиален етап (УСГ-2) и Ученическите съвети 

на училищата (УСУ) да се включат в мрежа чрез електронна платформа, за да постигнат повече 

и по-добри резултати в своята дейност. 

 В мрежата могат да се включат както новосъздадени структури на ученическото 

самоуправление от всички нива, така и натрупалите опит Ученически съвети на училищата, 

детските и ученическите Парламенти в училищата и извън тях, общинските и областните 

Ученически съвети по места и всякакви други форми на ученическо самоуправление. 

 Много важни членове на мрежата на ДУОС са всички съучастници на ученическото 

самоуправление от 7-те категории: 1. учениците; 2. учителите; 3. директорът; 4. родителите; 

5. местните институции, обществениците, медиите; 6. бизнесът; 7. структурите на 

гражданското общество. Възрастните са много важен консултант и помощник на 

децата/учениците в обучението и натрупването на опит в организационната дейност, която 

лежи в основата на ученическото самоуправление. Но за разлика от учебния процес, където 

водещи са възрастните, а децата са участници, в ученическото самоуправление е обратното – 

водещи са децата/учениците, а възрастните са съучастници. 

 Но всяко едно взаимодействие, в което участват повече от двама души, се нуждае от 

правила за това взаимодействие, за да се изяснят предварително целите, средствата за тяхното 

постигане, методите, които ще се използват, и резултатите, които ще се преследват. 

Документите, които съдържат такъв набор от правила, носят голям набор от имена от кодекси, 

през правилници, до устави и статути. Поради обстоятелството, че ДУОС не е организация, а 
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Движение, подходящият за него документ с общи правила за всички участници (не членове) в 

него е статута, който съдържа основните положения на взаимодействието в мрежата на ДУОС. 

 

ДВИЖЕНИЕ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ  

ЗА САМОУПРАВЛЕНИЕ 

(ДУОС) 

 

СТАТУТ 

 

I. Общи положения 

Чл. 1. Движението на ученическите организации за самоуправление (ДУОС) е доброволна и 

самоуправляема мрежа за взаимопомощ на ученическите съвети, избрани от учениците в 

съответствие с чл. 171 ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО). 

Чл. 2. Появата на ДУОС е резултат от установени на практика потребности за подкрепа на 

създадените и новосъздаващите се ученически съвети на всички нива в училището и извън 

него в цялата страна. ДУОС не е юридическо лице по смисъла на Закона за юридическите лица 

с нестопанска цел, които могат да се учредяват само от дееспособни физически лица над 18 

години. 

Чл. 3. ДУОС осъществява своята дейност в съответствие с „Рамкови изисквания за създаване 

и функциониране на ученически съвети“ на Наредба № 13 от 21.09.2016 година за 

гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование (Ученическото 

самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? Защо? МОН, 2018, с. 189-191 - 

http://www.mon.bg/bg/27) и законите на Република България. 

Чл. 4. ДУОС се ръководи от принципите за доброволност, самоуправление,  равноправие, 

публичност и законност. 

Чл. 5. Символите на ДУОС – автентично име, девиз, емблема, лого (име, девиз и емблема), 

значка, песен (химн) - се създават по идеи на учениците от ученическите съвети през първата 

учебна 2022/2023 година от неговото съществуване. 

Чл. 6. Пълното наименование на Движението на български език е Движение на ученическите 

организации за самоуправление (ДУОС). Пълното наименование на  английски език е 

Movement of Student Organizations for Self-government (MSOS). 

Чл. 7. Представителите на Координационния съвет на учениците на национално ниво и на 

Консултативния съвет на възрастните на национално ниво осъществяват своята дейност от 

столицата, а Консултативните съвети на възрастните на местно ниво - от общинските центрове 

и областните градове.  

II. Цели и дейности 

Чл. 8. ДУОС работи за реализирането на следните цели: 

1. Спазване на националните и международните документи за правата на децата в 

училищна възраст от 6 до 18 години. 

2. Реализиране в пълен обем на правата на децата, съответно учениците по чл. 171 от 

ЗПУО. 

http://www.mon.bg/bg/27


264 

 

3. Прилагането на практически механизми за пълноценно участие на децата на всички 

равнища на вземане на решения по въпроси, които ги засягат. 

Чл. 9. ДУОС е мрежа за комуникации, съчетана с електронна платформа за споделяне на 

добри практики и получаване на помощ за целите на ученическото самоуправление.  

Чл. 10. ДУОС се самоуправлява чрез електронна платформа със свободен достъп и с 

регистрационен режим.  

(1) На свободен достъп в платформата са всички помощни материали, литература, 

разработки и добри практики за ученическото самоуправление, новини и покани.  

(2) Регистрационният режим в платформата се използва само за общи статистически 

наблюдения и консултативния процес между представителите на КСУ по чл. 13, 

КСВМН и КСВНН по чл. 19. 

(3) В мрежата на ДУОС могат да се регистрират всички видове ученически съвети: на 

паралелките, на класовете, на училищните етапи (начален, прогимназиален, първи 

гимназиален и втори гимназиален), на училищата, на общините и на областите. 

(4) Всички ползватели на мрежата на ДУОС съблюдават условията за нейната защита и 

своята самозащита. 

Чл. 11. Платформата на ДУОС се поддържа на доброволен принцип от ученици-доброволци, 

ползващи свободно електронните комуникации, с помощта на специалисти от институциите, 

участващи в КСВНН като съучастници на ученическото самоуправление.  

Чл. 12. Дейностите на ДУОС се определят от потребностите на структурите на ученическото 

самоуправление на всички нива в съответствие с добрите практики, представени в 

методическите разработки за детско участие и ученическо самоуправление. 

 

III. Структура и начин на функциониране на ДУОС 

Чл. 13. ДУОС се координира на доброволен принцип от Координационен съвет на 

учениците (КСУ) на национално ниво. 

(1) В КСУ участва по един  представител от Областните ученически съвети на 28-те 

области в България.  

(2) В Областните ученически съвети участват представители на Общинските 

ученически съвети от областта. 

(3) В Общинските ученически съвети участват представители на Ученическите съвети 

на училищата в общината. 

Чл. 14. Областните и общинските ученически съвети се създават в съответствие с бележка 

втора от „Рамкови изисквания за създаване и функциониране на ученически съвети“ на 

Наредба № 13 от 21.09.2016 година за гражданското, здравното, екологичното и 

интеркултурното образование (Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? 

Къде? Кога? Как? Защо? МОН, 2018, с. 189-191 - http://www.mon.bg/bg/27). 

Чл. 15 (1) Координационният съвет на ДУОС може да предлага чрез общинските и областните 

управи кандидати за избор на членове на Съвета на децата – консултативен орган към 

председателя на Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД). 

(2) Кандидатите за членове на Съвета на децата по ал. 1 трябва да отговарят на следните 

критерии:  Активност; Креативност; Толерантност; Ангажираност към обща кауза; Умение за 

http://www.mon.bg/bg/27
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водене на преговори и участие в групови дискусии; Ориентираност към резултати; 

Организаторски умения; Доказани умения да работи, мотивира и обединява децата от 

областта; Умение за изказване на позиция от името на другите деца от областта (чл. 5 от 

Процедура за избор на членове на Съвета на децата, ДАЗД, 2018). 

 

IV. Подпомагане на ДУОС 

Чл. 16. ДУОС може да бъде подпомагано от всички категории съучастници на ученическото 

самоуправление и техните представители. 

Чл. 17. Съучастници на ученическото самоуправление в училищните общности са: 

учениците, учителите, директорите и родителите. 

Чл. 18. Съучастници на ученическото самоуправление извън училищните общности са 

националните и местните: институции, общественици, медии; бизнесът; структури на 

гражданското общество. 

Чл. 19. ДУОС се консултира на доброволен принцип от Консултативни съвети на 

възрастните на местно ниво (КСВМН) и Консултативен съвет на възрастните на 

национално ниво (КСВНН) в качеството им на съучастници на ученическото 

самоуправление. 

Чл. 20. (1) В КСВМН участват представители на съучастниците на ученическото 

самоуправление от училищните общности и извънучилищните общности на местно ниво. 

КСВНМ могат да се създават към Общинските съвети на общините.  

(2) КСВМН се подпомагат от РУО, местните общественици и медии, местния бизнес и 

структурите на гражданското общество, включително местните представители на 

Националното сдружение на общините в качеството им на съучастници на ученическото 

самоуправление. 

Чл. 21. (1) В КСВНН участват представители на съучастниците на ученическото 

самоуправление от извънучилищните общности на национално ниво.  

(2) Съучастниците на ученическото самоуправление на национално ниво могат да бъдат: 

1. Националните институции, които имат пряка компетентност да създават или отстояват 

държавната политика към децата/учениците: Комисията по образованието и науката и 

Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта в Народното събрание, Министерството 

на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Омбудсманът на 

Република България. 

2. Общественици извън кръга на политиците, които имат високи постижения в областта на 

предприемачеството, науката, изкуствата, културата, спорта и др. 

3. Националните медии 

4. Национални структури на гражданското общество: национално представителните 

организации на работодателите, национално представителните синдикални организации, 

Национална мрежа за децата, Национална мрежа на родителите, Мрежа на учителите новатори 

и др. 

Чл. 22. (1) Инициаторът за създаването на ДУОС Фондация „Институт за информални 

иновации“ участва в КСВНН като представител на структурите на гражданското общество и  

координира взаимодействието между КСУ, КСВМН и КСВНН. 
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(2) ДУОС се представлява от координатора на взаимодействието между КСУ, КСВМН и 

КСВНН по ал. 1, докато те изградят колективно представителство на ДУОС. 

Чл. 23. (1) Дейността на ДУОС може да се подпомага и материално чрез юридическите лица, 

чиито представители участват в КСВМН и КСВНН.  

(2) Материалното подпомагане цели разрешаването на конкретен проблем и се реализира чрез 

предоставяне на конкретен материал, стока или услуга.  

(3) На електронната платформа на ДУОС се води публичен регистър на предоставената 

материална подкрепа. 

Чл. 23. КСУ, КСВМН и КСВНН провеждат своите консултативни сесии веднъж на три месеца, 

а при необходимост и по-често, чрез електронната платформа на ДУОС. 

 

V. Промени в Статута на ДУОС 

Чл. 24. За неуредените в този Статут въпроси се провеждат онлайн обсъждания за формиране 

на становища, които да бъдат представени от КСУ, КСВМН и КСВНН по реда на чл. 23. 

Чл. 25. До 30 ноември през първата учебна 2022/2023 година този Статут може да бъде 

изменян и допълван по инициатива на КСУ, КСВМН и КСВНН до постигането на приемлив 

от всички формат и съдържание на документа. 

Чл. 26. (1) След утвърждаването му, Статутът на ДУОС може да бъде изменян и допълван по 

инициатива на КСУ, КСВНМ и КСВНН веднъж годишно в началото на учебната година между 

15 и 30 септември в резултат на натрупания опит от дейността на ДУОС през изминалата 

учебна година.  

(2) В рамките на текущата учебна година изменения се правят само в извънредни случаи, след 

съгласуване между КСУ, КСВМН и КСВНН по реда на чл. 23. 

 

VI. Допълнителни разпоредби 

§ 1. В документа се прилага определението на дете по смисъла на чл. 2 от Закона за закрила на 

детето – всяко физическо лице до навършване на 18 години. 

§ 2. Статутът на ДУОС е създаден по инициатива на Фондация „Институт за информални 

иновации“ (ИИИ) като раздел „12. Бъдещето -  Движение на ученическите организации за 

самоуправление (ДУОС)“ от изданието „Ученическото самоуправление - лесно и интересно. 

Модели. Сборник с добри практики“ (2022. Библиотека „Homo creabilis“, ISSN 2738-7208 ; Т. 

3. еISBN 978-619-91709-3-9) и е публикуван за първи път на специалната страница ДУОС в 

сайта на ИИИ на 15.08.2022 година. (http://iii-bg.org/blog/?page_id=1696). 

 

Становища и предложения по документа изпращайте на 

found.iii.teya@gmail.com  

 

 

 

 

 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=1696
mailto:found.iii.teya@gmail.com


267 

 

Заключение 

 
 Още със зараждането на идеята да се разшири полето на ученическото самоуправление 

до всяка паралелка, ние винаги сме били убедени, че то е от взаимен интерес на всички 

съучастници в него - учениците; учителите; директорът; родителите; местните институции, 

общественици, медии; бизнесът; структурите на гражданското общество. Но за да са убедят 

толкова много хора – деца и възрастни – в ползите от включването на учениците в 

управлението на училищната общност чрез структурите на ученическото самоуправление, 

трябваше не просто да мине време, но и на дело да се покажат добри и работещи практики, 

които да се ползват като модели и примери за успех. 

 Създавахме ги заедно в продължение на цяла учебна година, в три столични училища, 

преминавайки през непредвидените пандемични условия на COVID-19, потискайки 

първоначалния скептицизъм на някои възрастни, обучавайки се взаимно и информално в 

крачка, преодолявайки естествените трудности на първопроходството, опирайки се на опита 

и отговорността на класните ръководители и доверявайки се на инициативността и 

изобретателността на главните действащи лица – учениците. 

 Успехът, към който се стремихме, е пред Вас. Сборникът „Ученическото 

самоуправление – лесно и интересно. Модели“, който е събрал и съхранил нашия опит, може 

да Ви послужи за няколко неща: 

1. Да Ви убеди, че ученическото самоуправление наистина е лесно и интересно. 

2. Да Ви успокои, че ученическото самоуправление не би се превърнало, както се 

опасяват някои, в „слободия“, когато учениците участват в създаването на 

правилата, по които се „играе“ в училищната общност. 

3. Да Ви даде кураж и Вие да опитате да инициирате създаването на Ученически 

съвети във всяка паралелка (УСП) през предстоящата учебна година. 

4. Да Ви въоръжи с работещи инструменти, с които по-лесно да се справяте с 

възникващи естествени трудности. 

5. Да Ви изкуши не просто да пробвате как работят моделите, но и да създадете свои 

работещи модели. 

6. Да Ви докаже, че ученическото самоуправление е във взаимен интерес на 

възрастните и децата, трудейки се заедно на полето на възможно най-сложното 

работно място за среща на пет възрастови поколения, каквото е училището. 

7. Да Ви покаже, че когато децата получат своите разширени права по закон чрез 

ученическото самоуправление във всяка паралелка и възрастните им помогнат да се 

справят с предизвикателствата на организационната дейност, ползите за цялостния 

образователно-възпитателен процес в училището и неговото качество са много 

повече и се отразяват върху всички от училищната общност. 

В процеса на съвместната ни работа достигнахме до следния извод: каквото и да правят 

възрастните в името на децата, те няма да имат успех, докато не използват творческия и 

организационния потенциал на самите деца/ученици в устройването на собственото им битие 

в училищната общност. 
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 Имахме цели – едни постигнахме, други не съвсем. Имахме очаквания – едни 

доказахме, други тепърва ще доказваме. Но останахме изненадани и самите ние от 

непланирани, неочаквани и изключително ценни резултати от реализацията на проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално учене“. 

В едно от училищата, след като учениците чрез Ученическите съвети на паралелките 

(УСП)  се заели с контрола на дисциплината през междучасията, училището е реализирало 

финансова икономия от разходи за консумативи, които дотогава просто са се пилеели 

неразумно. 

Ученици от 50. ОУ „Васил Левски“ въведоха използването на QR кодовете за достъп 

до техните видеа в интернет мрежата. 

Родители на ученици от 148. ОУ „Проф. д-р Любомир Милетич“ споделиха опита си от 

работа в училищни общности и направиха разумни предложения за ролята им на съучастници 

на ученическото самоуправление.  

След работа по проекта, член на ръководството на 23. СУ „Фредерик Жолио-Кюри“  

реши да подготви дипломен проект на тема „Стратегия за организация на ученически съвети“ 

като специализация за придобиване на трета ПКС. 

Уверени сме, че има още постижения, които не са ни споделени. Защото ученическото 

самоуправление е многостранен, богат, но лесен за реализация процес. Просто трябва да се 

даде възможност за планирана и регулирана изява на таланта, въображението и 

вдъхновението, които носи новото младо поколение. 

Вярваме, че с всяка следваща учебна година редиците на ученическото самоуправление 

в национален мащаб все повече ще се сгъстяват. Че все повече възрастни ще позволяват на 

децата/учениците да се изявяват и порастват като личности чрез ученическото 

самоуправление. Че все повече млади хора ще поемат пътя си в живота, научавайки най-

главните уроци в училището – как да бъдат добри професионалисти, умели организатори на 

житейските процеси и отговорни граждани на света. 

Ако последвате примера ни, ще се радваме да споделите Вашия опит! 

 Не се колебайте да ни потърсите! 
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„Homo creabilis“ Library 

is a publishing project of the 

„Institute for Informal Innovations“ Foundation 

to support theoretical, empirical and innovative research 

of informal entities, phenomena and processes. 

 
Volume 3, 2022 

 

Student Self-management - Easy and Interesting. Models 
 

 

The book is a practical continuation of the publication commissioned by the Ministry of 

Education and Science „STUDENT SELF-MANAGEMENT*. Guidebook. Who? What? Where? 

When? How? Why?“, which examines the roles of all participants in student self-management  

(students; teachers; director; parents; local institutions, members of the public, media; business; civil 

society structures), the electronic format of which is available from 2019 in the website of the MES 

(http://www.mon.bg/bg/27). 

 The collection presents the results of the „Student Self-management - School for Civic 

Competences and Informal Learning“ project. The project continued throughout the 2021/2022 

academic year and was aimed at creating the country's first models of structured student self-

management from I to XII grades, in accordance with the current regulations in education, in 148. 

OU „Prof. Dr. L. Miletich“ with director Ani Deyanova, 50. OU „Vasil Levski“ with director 

Valentina Makaveeva and 23. SU „Frederic Joliot-Curie“ with director Nina Chaneva. They show in 

practice that student self-management is not only attractive to students as an opportunity to realize 

their ideas, a need for young people, but also a form of responsibility and direct participation in the 

decision-making process in the school community. 

 The collection bears the name of the Competition for innovative ideas „Student Self-

management - Easy and Interesting“. The competition presented the achievements of the Student 

Councils of the classes and the Student Councils of the schools during the academic year, the created 

documents for student self-management, the most interesting initiatives. The collected materials are 

thematically arranged so that they can be used as good practices in schools across the country. 

Because learning by doing and experiencing (informal learning), which is related to student self-

management, gives the opportunity to form basic personality skills from an early age, which are 

important for any future professional realization. 

 
*For the purposes of the present guide, the term student self-management refers to the process of managing non-

formal and informal learning and student participation on school and community level. The term has been retained in the 

present edition as well. 

 

Student Self-management - Easy and Interesting. Models [Electronic resource] : Collection of 

good practices / idea and composition Tanya Zhelyazkova-Teya. - Sofia: Institute for Informal 

Innovations, 2022. - („Homo creabilis“ Library, ISSN 2738-7208; volum 3). – 272 p. 

еISBN 978-619-91709-3-9 

http://www.mon.bg/bg/27
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Управление на проекта 

 
 Ученическото самоуправление е кауза за Фондация „Институт за ниформални 

иновации“ (ИИИ), по която тя работи от създаването си. Чрез своя председател, създател и 

ръководител на сдружението с идеална цел Движение за деца „Рицари на познанието“ (ДДРП) 

от 1993 до 2008 година, фондацията наследи историята, методологията и интелектуалната 

собственост на ДДРП (http://iii-bg.org/blog/?page_id=761), като разгърна дейността на  ИИИ до 

всички възрасти (http://iii-bg.org/blog/?page_id=304). Но децата останаха центърът, около чиято 

съдба се концентрира вниманието на хората от петте поколения, представени във 

Въведението. 

Нашата философия е, че в основата на междупоколенческите връзки лежи базов 

механизъм за предаване на опит чрез информалното образование, което определяме 

разширено като неинституционализирано, неорганизирано, непринудено, неограничено, 

свободно, достъпно, постоянно и повсеместно натрупване на знания, развитие на умения и 

формиране на компетенции в жизнения път на хората от различни възрасти, подпомагащи 

личното им саморазвитие и самотворене. Точно този вид образование прави възможни 

взаимоотношенията, взаимното разбиране и взаимодействието между всички поколения и 

поддържа цялостността на социума. 

Винаги сме отстоявали правото на всяко поколение да изразява по най-добрия начин 

себе си, включително и децата. Затова започнахме да убеждаваме възрастните, че няма да се 

справят с проблемите на децата, ако не ги включат в тяхното разрешаване, но не като обекти 

на въздействие, а като субекти на действие. Извървяхме всички стъпки от предисторията и 

историята на ученическото самоуправление от 2014 година до днес, за които разказахме във 

Въведението на настоящия сборник. Последната стъпка е инициативата за проекта 

„Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности и информално 

учене“ за подпомагане на държавната политика към децата и правото им да се самоуправляват, 

дадено им по закон. 

Представяме Ви екипа на ИИИ, който управляваше проекта в продължение на повече 

от година. 

 

д-р Таня Желязкова-Тея – Ръководител на проекта 

 

Учредител и Председател на Настоятелството на ИИИ. 

Специалности от висшето образование в Софийския университет „Св. Климент 

Охридски“ – философия, български език и реторика. Доктор по Теория на познанието 

(Институт за философски изследвания на БАН), преподавател-изследовател по Обща 

педагогика, история на педагогиката и образованието, учител-експериментатор по философия 

за деца. Има професионален опит на ръководни позиции в държавния, частния и 

неправителствения сектор. Член на Съюза на учените в България, Съюза на българските 

журналисти и „Музикаутор“. Научен редактор на 19 книги, автор на научни (Tanya 

Zhelyazkova-Teya, Ph.D. - Google Scholar), методически и публицистични произведения, 

http://iii-bg.org/blog/?page_id=761
http://iii-bg.org/blog/?page_id=304
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QZ4hJYEAAAAJ
https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=QZ4hJYEAAAAJ
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съставител на сборници, пише стихове и химни, издател. Създател е на авторска програма „Аз 

в този свят – философия за детската градина“ (1992) и на Педагогика на информалното 

образование (ПИО - 2020) като нов клон на педагогиката. Автор и ръководител на проекти и 

програми за свободното време на децата и учениците, преподавател на ученици, студенти и 

възрастни. Хоноруван преподавател в Нов български университет. Съавтор на методическото 

помагало „Ученическото самоуправление. Пътеводител. Кой? Какво? Къде? Кога? Как? 

Защо?“ (МОН, 2018) и съставител на неговото практическо приложение като сборник с добри 

практики „Ученическото самоуправление – лесно и интересно. Модели“ (2022).  

 

д-р Самуил Бенатов – Консултант по цялостната дейност и Председател на 

журито на Конкурса за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – лесно и 

интересно“ 

 

Зам.-председател и член на Настоятелството на ИИИ. 

Висше образование – магистър по геология. Доктор по геология със специализация в 

областта на палеонтологията. Следдипломна квалификация в правото на индустриалната 

собственост. Български и европейски патентен представител от 2002 година. Европейски 

представител по марки и дизайни от 2007 година. Член на Европейския патентен институт и 

делегат и координатор за България в Съвета на тази организация. Лектор към Европейската 

патента академия. Автор на научни, бизнес и популярни статии. 

 

Румяна Натова – Консултант по цялостната дейност и финансите. 

 

Финансист и член на Настоятелството на ИИИ. 

Изучава 10 години „Етнография и фолклор“ в Двореца на пионерите (днес Национален 

дворец на децата) и със своя творба на приложното изкуство става лауреат на X-тия Световен 

фестивал на младежта и студентите в Берлин през 1973 година. Машинен инженер от 

Техническия университет в София, икономист и финансист от Университета за национално и 

световно стопанство. Работи като счетоводител на фирми и НПО. 

 

Вероника Преждарова – Консултант по цялостната дейност и отговорник за  

партньорството с бизнеса като съучастник на ученическото самоуправление. 

 

Директор на Изследователска група „Homo Creabilis“ в ИИИ. 

Специалности от висшето образование в Университет за национално и световно 

стопанство – бакалавър по „Политическа икономия“ и магистър по „Политическа икономия 

на креативната икономика“. В настоящия момент е докторант по „Политически науки“ в 

катедра „Политически науки и национална сигурност“ на Пловдивския университет „Паисий 

Хилендарски“. Работи, като експерт по „Иновации и цифров суверенитет“ в „Сайбър 360“ 

ЕООД. Автор на над 20 научни статии в сферата на политическите науки, философията и 

културологията. Има интерес към развитието и приложението на интердисциплинарната 
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методология „наука, изкуство, технология” в образованието и взаимодействието й с 

информалното образование.  

 

Вяра Маринова – Консултант и Член на журито на Конкурса за иновативни идеи 

„Ученическото самоуправление – лесно и интересно“. 

 

Социален иноватор и доброволец в ИИИ. 

Завършила Софийска професионална гимназия  ,,Княгиня Евдокия“  с профил 

„Козметика“. Участвала в ученическото самоуправление на училището, в конкурси за красота 

и за най-добра рисунка. Специалност от висшето образование в Софийския университет „Св. 

Климент Охридски“ – бакалавър по „Социални дейности“. Доброволка в Център за 

настаняване от семеен тип. Обучена по Програма „Социални иноватори“ 2021 на Сдружение 

„Национална школа по мениджмънт“ и Фондация „Български център за нестопанско право“, 

финансирана от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Фонда за младежка заетост на 

Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Норвежкия финансов механизъм, във 

Фондация „Институт за информални иновации“ за „Сътрудник проекти и инициативи“. 

 

Екипът на проекта благодари на всички  

участници и съучастници, партньори и приятели  

за всеотдайната подкрепа на каузата  

УЧЕНИЧЕСКО САМОУПРАВЛЕНИЕ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

НАЦИОНАЛНА БИБЛИОТЕКА „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ 

Каталогизация в публикацията 

 

      Ученическото самоуправление - лесно и интересно. Модели 

[Електронен ресурс] : Сборник с добри практики / идея и състав. Таня 

Желязкова-Тея. - София : Институт за информални иновации, 2022. - 

(Библиотека „Homo creabilis“, ISSN 2738-7208 ; т. 3) 
 

еISBN 978-619-91709-3-9 
 

37.091(062.034)   

005.73-057.87(062.034) 

 

1. Училища - управление и организация 

2. Ученически колектив 

3. Организационна култура - ученици 

 

 

 

Институт за информални иновации  

http://iii-bg.org/blog/     found.iii.teya@gmail.com   

  

Библиотека „Homo creabilis“ 

ISSN 2738-7208  

 

Том 3, 2022 

 

УЧЕНИЧЕСКОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ 

лесно и интересно  

 

Модели 

 

Сборник с добри практики 

 
 

Идея и съставителство  

Таня Желязкова-Тея   

 

Електронно издание  

 

еISBN 978-619-91709-3-9 

 

Подготовка за печат Издателство „Стилует“  

https://stiluet.com  

 

 

Разпространява се безплатно 

http://iii-bg.org/blog/
mailto:found.iii.teya@gmail.com
https://stiluet.com/


У Ученическото

  Самоуправление

лесно и интересно

Корицата на син фон като горния текст, който с всички черни букви ще станат бели.

М  о  д  е  л  и
ченическото

  Самоуправление

лесно и интересно

Корицата на син фон като горния текст, който с всички черни букви ще станат бели.

М  о  д  е  л  и

Библиотека „Homo creabilis“
е издателски проект на

Фондация „Институт за информални иновации“
за подкрепа на теоретични, емпирични и иновационни изследвания

на информални същности, явления и процеси.
Това е библиотека за всеки Homo creabilis (човек самотворец).

В нея ще говорим информално за всичко,
което съпътства живота на човека,

формира неговия житейски опит, помага му да бъде себе си.
Библиотеката ще включва произведения на изследователи,

изучаващи информалните аспекти на живота –
образование, познание, икономика, практика, опит,

дейност, среда, отношения, култура.
Каним всички автори, които желаят да участват
в бъдещи електронни издания на библиотеката,
да изпращат своите предложения на ел. поща!

Институтът за информални иновации очаква своите
благодетели, дарители,  спонсори, партньори,
последователи и приятели да се присъединят 

към благородната ни кауза.

***
„Homo creabilis“ Library

is a publishing project of the
„Institute for Informal Innovations“ Foundation
to support theoretical, empirical and innovative research

of informal entities, phenomena and processes.
This is a library for every Homo creabilis (man-creator).

In it we will talk informally about everything
that accompanies a person’s life,

forms his life experience, helps him to be himself.
The library will include works by researchers,

studying the informal aspects of life - 
education, knowledge, economics, practice, experience,

activity, environment, relations and culture.
We invite all authors who wish to participate

in future electronic editions of the library
to send their suggestions by e-mail!

The Institute of Informal Innovation expects its
benefactors, donors, sponsors, partners,

followers and friends to join our grateful cause.

            http://iii-bg.org/blog/          found.iii.teya@gmail.com 


