Основно училище „Димитър Димов” – Пловдив
ул. „Ген. Кутузов” №2 тел. 95-33-87
e-mail ddimov_pv@abv.bg

ГОДИШЕН ПЛАН
на Училищен ученически съвет при
ОУ „Димитър Димов“, гр. Пловдив за учебната 2017/2018 година
1. Основна цел:
С помощта на Педагогическия и Обществения съвет да се разработят политики за
стимулиране на ученическото представителство и ученическото самоуправление с
включването им в демократични училищни практики.

2. Специфични цели:
Стимулиране инициативността и участието на учениците във вземането на решения
чрез подходящи за възрастта им демократични училищни практики:
 доброволчески дейности в и извън училище,
 в междучасията, часа на класа, изграждане на култура на поведение в ученическата
общност;
 осигуряване на място за изразяване на мнения и предложения по училищния живот от
страна на учениците;
 училищни кампании, подкрепящи здравето, толерантността, социалната чувствителност,
правата на човека, опазване на околната среда и др.
 празничен месечен календар;
 екологичен календар с международни дати, свързани с опазване на околната среда;
 развиване на ученическото лидерство;
 работни срещи (кръгли маси, дискусии, тренинги, конкурси, изложби, информационна
дейност и др. форми на контакти);
 форми на посредничество, решаване на конфликти, превенция на агресията и
негативните прояви;
 разработване на училищни проекти;
 използване на ИКТ при решаване на конкретни проблеми в училище – екологични,
здравни, организационни като средство за комуникация между учениците, с други
училища, работещи по сходни проблеми.

3. Основни резултати
Реализирането на целите се очаква да доведе до промени в младите хора – изграждане на
симбиоза от:

 социални умения, проявяващи се в способността на децата да изпълняват
социални роли в групата, в малката общност, в междуличностните отношения за
гражданска активност; инициативност; ангажираност; критично мислене;
комуникативност; диалогичност; отстояване на права, свободи и достойнство;
разработване на социални проекти, допринасящи за развитието им;
 граждански компетентности, изразяващи се в определяне и избор на стратегия за
действие, вземане на решения; работа в екип; решаване на конфликти, постигане
на разбирателство за Различното; действия в условия на стрес, установяване на
сътрудничество и партньорство; участие със свой принос в групови инициативи;
 граждански ценности, включващи общочовешки и национални личностни
добродетели като демократичност, хуманизъм, родолюбие, разбирателство,
толерантност, моралност, интеркултурност, правна, етно и религиозна търпимост;
 образованост, стремеж към успех и благоденствие.

4. Партньори:








Ученици от I до VII клас;
Обществен съвет;
Педагогически съвет;
Директор;
Класни ръководители;
Родители на учениците;
Общински институции и обществени организации, работещи по
проблемите на младите хора;
 Партньори от Пловдив и други градове, работещи по аналогични проблеми;
 Център за социална превенция и адаптация на младите хора

Дейности
1. Избор на ученически съвети по паралелки в рамките на часа на класа чрез явно
гласуване. Избор на представители за УУС.
Срок: 30.09.2017 г.
2. Избор на Управителен съвет.
Срок: октомври 2017 г.
3. Приемане план за дейността на УУС през учебната 2017/2018 г.
Срок: октомври 2017 г.
4. Вземане на решение за изготвяне на портфолио на УУС с цел отразяване динамиката
на колективното развитие на УУС, така че ОУ „Димитър Димов“ да има собствен
облик.
Срок: октомври 2017 г.

5. Представяне на УУС на ПС: запознаване с плана, принципите, правилата за работа на
УУС. Представяне на свои проблеми, търсене на съвместни проблеми с учители и
класни ръководители.
Срок: октомври 2017 г.
6. Осигуряване на място за изразяване на мнения и предложения по училищния живот
от страна на учениците и техните партньори, със собствени сили
Срок: октомври 2017 г.
7. Участие в кампания „Хартиена война“, организирана от Община Пловдив. Да се
превърне в традиционна инициатива на училището.
Срок: ноември 2017 г.
8. „Да четем на малките“ по повод на 1 ноември – Ден на народните будители.
Срок: ноември 2017 г.
9. Превенция на агресията и негативни прояви сред учениците – анкетно проучване.
Срок: ноември 2017 г.
10. Антиспин кампания – дискусии с ученици по класове, съвместно с обучени ученици
от ФУЧ ГО и УУС.
Срок: декември 2017 г.
11. Екологична инициатива „Изумруденото дърво“.
Срок: декември 2017 г.
12. Празници, традиции и обичаи от зимен цикъл. Кулинарен конкурс.
Срок: декември 2017 г.
13. Подготовка и избор на материали за портфолио на УУС.
Срок: януари - юни 2018 г.
14. 140 години от рождението на Христо Ботев – провеждане на дискусии по класове с
участието на УУС.
Срок: януари 2018 г.
15. Събрание на УУС за отчитане работата през Първи учебен срок.
Срок: 07.02 2018 г.
16. Тържество по повод св. Валентин.
Срок: 14.02 2018 г.
17. Участие на Управителния съвет на УУС в заседание на ПС за отчитане на
резултатите от УВР през Първи срок.

Срок: 15.02 2018 г.

18. Участие в общоградското тържествено отбелязване на 145-годишнината от
обесването на Васил Левски.
Срок: 19.02 2018 г.
19. Запознаване на малки ученици с традициите и обичаите за Баба Марта.
Срок: 01.03.2018 г.
20. Участие в градска викторина „140 години от Освобождението“ и посещение на
изложба по повод празника“
Срок: март.2018 г.
21. Представяне на екологични проекти с идеи за опазване на водата.
Срок: март.2018 г.
22. Отбелязване Международния ден на детската книга с посещение в училищната
библиотека.
Срок: 02.04.2018 г.
23. Продължение на инициативата „Изумрудено дърво“ – засаждане на дървото в двора
на училището с цел обединяване на училищната общност в защита на околната среда.
Срок: 01.03.2018 г.
24. Отбелязване на 9 май – Ден на Европа.
Срок: май.2018 г.
25. Отбелязване на 24 май – Ден на българската просвета и култура.
Срок: май.2018 г.
26. Празник по повод 2 юни Ден на Ботев и падналите за свободата на България.
Срок: юни.2018 г.
27. Събрание за отчитане дейността на УУС през учебната година и представяне на
портфолиото на УУС.
Срок: юни.2018 г.

