ОТГОВОРНО ЯДРО

Главен координатор: Габриела Бозакова
Вицекординатор: Благовеста Ангелова
Вицекоординатор: Десислава Йонова
Вицекоординатор: Ивет Иванова
Връзки с обществеността: Стела Стойчева / Александра Костадинова
Връзки с обществеността: Надежда Великова
Връзки с обществеността: Стефани Исакова
Касиер: Естер Йозатглиян
Фотограф: Мая Димова

8 клас: Екатерина Белчева / Габриела Немцова
9 клас: Анна Тимчева / Дария Лучинска
10 клас: Елиз Коталак / Белослава Симеонова
11 клас: Джерен Ахмед / Селли Портева

Чл.1 Ученическият съвет е орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на
учениците да участват активно в процеса на вземането на решения, касаещи ученическата
общност.

Чл.2 Целите на ученическия съвет са:
(1) Да обедини и сплоти учениците в училището.
(2) Да сътрудничи с други ученически съвети и училища.
(3) Да насърчава участието на учениците в решаването на важни проблеми за ученическата
общност и да развива личностните им качества.
(4) Да е мост между учениците и учителите.
(5) Да насърчава учениците за екипна работа, сърдечност и инициативност.
(6) Да инициира събития, развиващи креативността на учениците.
(7) Да съблюдава за изпълнението на задълженията на учениците в съответствие с П равилника
ФЕГ.
(8) Организиране на вътре - и извънкласни занимания, състезания, концерти, социални кампании и
проекти.
(9) Да подобрява информираността на учениците на гимназията за дейности свързани както с
учебния процес, така и с извънкласните дейности.
(10) Да пази имиджа на училището.

(1) Детайлно планиране на всяко събитие.
(2) Иновативни методи на работи.
(3) Старание във всяко едно занимание.
Чл.3 Функции и дейности на УС
(1) Изразява и защитава интересите на учениците пред училищното ръководство.
(2) Участва в организацията и провеждането на дейности на класа и общо училищни изяви.
(3) Взема отношение при предложения за похвали и наказания.
(4) Прави предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на
проблеми, касаещи училищната общност.
(5) Включва се в обучения с оглед личностното развитие и формиране на организаторски умения.
(6) Инициира и участва в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с учители, училищно
ръководство, родители.
(7) Търси сътрудничество между родители и училищното ръководство.

