План
за работа на Детския ученически съвет
при СУ„ИВАН ВАЗОВ”
през учебната 2016- 2017 година

I. Цели
1. Реално участие на учениците в живота на общността.
2. Изграждане на умения за самостоятелно мислене и свободно изразяване
на мнения, целящи подобряване на условията за живот в общността.
3. Възможност за изява на таланта на всички ученици и стремеж към
обогатяване на училищната история, както и съхраняване на
общочовешките ценности.
II. Дейности
Месец Септември
Събрание на УС – отчет за дейността през учебната 2015-2016г,
избиране на ново ръководство
Определяне честота и ден за заседания и работа на ученическия
съвет.
25.09- коорднация на дейностите
доброволчески организации в училището

с

другите

ученически

Месец Октомври
Събрание на УС , изготвяне на план за работа през учебната
2016/2017 г, оформяне на предложения към училищното ръководство и
педегогическия съвет относно актуализация на стипендиите за ученици.
„Аз избирам здравето ” – постер за вредата от тютюнопушенето и
презентация от 5. до 12. Клас
Създаване на ученическа борса за учебници

Месец Ноември
01.11 – Ден на народните будители – табло, презентация
16.11 – Международен ден на толерантността- табло
Провеждане на кампания против насилието и тормоза в училище –
презентация, ролеви игри, постери и клипове с призиви.
подготовка на ежегодната антиспинкампания на УП; събрание за
подготовката и организацията на кампанията със съдействието на БМЧК и
учител БЗО
Месец Декември
01.12 Антиспин кампания – табло и презентация „Съвременни данни
за HIV- вируса”. Закачане на табла в центъра на града. Раздаване на
лентички в знак на съпричастност сред учениците и обществеността.
09.12 - Международен ден за борба с корупцията – табло и дискусия
на тема: „за корупция са нужни двама”
Коледа – конкурс за украса на училищните стаи; изработване на
сурвачки и картички за изложба-базар
Благотворителност за нуждаещи се деца от СУ „Иван Вазов“
Месец Януари
Събрание на УС - отчет за дейността през първия учебен срок
16.01Световен ден на думата "Благодаря" участие в общоучилищна
инициатива за изпращане на благодарност
Месец Февруари
14.02 – Свети Валентин –ТРИФОН ЗАРЕЗАН постер, раздаване на
валентинки, кутия за любовни послания, провеждане на концерт и парти , с
награди за мис и мистър.
18.02 – Обесването на Васил Левски – табло и презентация
22.02.2017г. - Отбелязване на Международен ден против тормоза в
училище – „Деня на розовата фланелка“. Дейности по класове за
изясняване на идеята на деня и символично раздаване на хартиени розови
фланелки. Флашмоб. Хвърчила на позитивните послания към хората –
изработени заедно от всички ученици от всеки клас.

Месец Март
закичване с мартеници на деца от началните училища в града
03.03 Ден на Освобождението на България – табло, поздравления,
презентация
Месец Април
Кампанията „Отвори очи” – предпазване на младите хора от
нелегален трафик – презентация 9.-12. Клас
02.04 – Ден на детската книга – четене на приказки на деца от
начален етап
Великден – изложба на боядисани яйца
22.04. 2014 – Ден на Земята – грижа за градината на училището –
засаждане на нови видове и освежаване на съществуващите. Презентация .
Месец Май
Събрание на УС – разясняване, популяризиране и молби за
самоуправлението сред всички ученици
09.05. – Ден на Европа – ученическо самоуправление
Месец Юни
01.06 – Ден на детето – поздравления, раздаване на лакомства,
участие на учениците в деня на ученическото общинско самоуправление
26 юни – ОТБЕЛЯЗВАНЕ НА Световен ден за борба с употребата
на наркотични вещества и трафика на наркотици.

Председател на ДУС:…………………
/ Петя Янерлиева /

