ОТГОВОРНО ЯДРО- на Ученически съвет във Френска езикова гимназия
„Антоан дьо Сент-Екзюпери”за 2015/2016 учебна година



Главен координатор: Пламен Нанев – 10в клас



Вицекоординатор: Елена Арабаджиян – 11з клас



Касиер: Алис Семова – 10е клас

ОТГОВОРНИЦИ ПО СТЕПЕНИ:
8 клас – Анелия Стойнова – 8ж клас
9 клас – Силвия калбурова – 9е клас
10 клас – Алис Семова – 10е клас
11клас – Петя Манавска- 11г клас
12 клас – Катя Шишкова 12б клас

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

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.

ЦЕЛИ

Чл.2. Целите на ученическия съвет са:
(1) Да обедини и сплоти учениците в училището.
(2) Да създаде сътрудничество с други ученически съвети и училища.
(3) Да насърчи участието на ученика в решаването на важни проблеми за
ученическата общност и да развие личностните му качества.
(4) Да е мост между ученици и учители.
(5) Да развие - умения за работа в екип, сърдечност и инициативност у
ученика.
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(6) Да създаде интересни събития, развиващи креативността на ученика и
въздигащи авторитета на училището.
(7) Да стимулира формирането на ученически манталитет.
(8) Да организира превенция на обществени проблеми от различно естество.
ПРИНЦИПИ ЗА ПОСТИГАНЕ НА ЦЕЛИТЕ
(1) Детайлно планиране на всяко действие.
(2) Иновативни методи на работа.
(3) Старание във всяко едно занимание.

Чл. 3. Функции и дейности на УС:

(1) Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното
ръководство.

(2) Участват в организацията и провеждането на дейности на класа и общо
училищни изяви.

(3) Вземат отношение при предложения за похвали.
(4) Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на
Педагогически съвет на проблеми, касаещи училищната общност.

(5) Включват се в обучения, с оглед личностното развитие и формиране на
организаторски умения.

(6) Инициират и участват в работа по проекти, самостоятелно или съвместно с
учители, училищно ръководство, родители.

(7) Търсят сътрудничеството на родителите и ръководството.
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