
П Л А Н

ЗА РАБОТА НА  УЧЕНИЧЕСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “ПОП МИНЧО”

ЗА УЧЕБНАТА 2014/2015 год.

І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ В ДЕЙНОСТТА ПРЕЗ ГОДИНАТА.

1. Ученическият парламент да съдейства за утвърждаване авторитета на училището.
2. Членовете на УП да са съпричастни към цялостната образователно-възпитателна

дейност  на училищния екип от ръководство, преподаватели и ученици.
3. УП системно да се ангажира със създаването на позитивно настроение за учебна

работа в спокойна и творческа атмосфера.
4. Насърчаване таланта на всички ученици и стремеж към обогатяване на училищната

история.
5. Личностно и професионално ориентиране, и възпитание в съхраняване на

човешките ценности.
6. Изграждане на умения за самостоятелно мислене и свободно изразяване на мнения,

идеи и предложения.

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ПО РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ.

1. Развитие инициативността и въображението на ученика.
2. Подготовка на ученика за реалния живот и възпитание в почитане стойностните

аспекти в човешките взаимоотношения.
3. Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за съзнателно и

активно участие в училищния живот.
4. Опазване на материалната база в училище и съпричастност към подпомагане на

училището.

ІІІ. ДЕЙНОСТИ.

Заседанията на УП се провеждат всяка първа седмица на месеца .

Октомври

1. Сформиране на екипи за дежурства.
2. Обявяване на конкурс за най-добър клас  без наказания и неизвинени отсъствия, без

груби прояви и добре поддържана класна стая.



Ноември

1. Честване на Деня на народните будители - 1 ноември.
2. Инициативи за 16 ноември - Световен ден на толерантността.
3. „Живот в разбирателство и мир”  –  конкурс за рисунка,  колаж,  стихотворение,

приказка, есе.
4. Отбелязваме на 15 ноември -  Международния ден без тютюнопушене.

Декември

1. Отбелязване на 1 декември - Международен ден за борба срещу СПИН.
2. Организиране на дарителска акция за деца от социално слаби семейства.
3. Организиране на Коледен бал – дискотека и  изработване на украса.

      Януари

1. Посрещане на ромската нова година – Васильовден.
2. Трафика на хора – образователен филм (във всеки клас - час на класа).
3. Обмяна на опит с предстаители на ученическите парламенти в училищата,

партньори по проект “Всеки ученик може да бъде отличник” на ЦМДТ “Амалипе”.

Февруари

1. 14 февруари - Ден на влюбените – изработване на валентинки и  кутия за
валентинки .

2. Отбелязване годишнина от обесването на Левски -  19.02  –  изроботване на табло,
предстаяне на презентация, лъвски скок .

3. 21 февруари – Ден на майчиния език.

Март

1. Посрещане на Баба Марта - 01.03 – арт ателие и подаряване на изработените от
парламента  мартеници.

2. Честване на 3 март - Националния празник на България.
3. Ден на жената -  08.03  - поздрав към всички жени, работещи в училището -

картички с надпис и пожелание, изработени от учениците.
4. Ден на театралното изкуство – куклени пиеси и драматизации на приказки.

Април  - месец на спорта и екологията

1. 20.04. - ден за почистване на училището.
2. Отбелязване на Деня на Земята (22 април).
3. Еко – изложба “Пази днес, за да има утре”..
4. Отбелязване на 8 – ми април – Международен ден на ромите.
5. Организиране на конкурс за оригинални великденски яйца.



Май

1. Инициативи за Деня на ученическото самоуправление и отбелязване на Деня на
Европа -  /09.05/

2. Ден на Славянската писменост и култура /24.05/ - излъчване на победител в
конкурса за “Най-добър клас на годината”.

Юни

1. Ден на Ботев и загиналите за българската свобода /02.06/.

       Приет на заседание № 2 на УП, проведено на 02.10.2014 год.

       Председател: Кристина Грудева


