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ПРАВИЛНИК
за дейността на УУС при ОУ „Димитър Димов“
УУС е форма на ученическо самоуправление.
Директорът на училището, с помощта на ПС, разработват политики за подкрепа
на младите хора при тяхното личностно изграждане, изграждане култура на поведение
в училищната общност и готовност за участие в общоучилищния живот.
В своята дейност УУС се ръководи от следните принципи:
 Свобода на избора и доброволност на участие;
 Зачитане интересите на учениците и даване право на участие на всеки,
независимо от тяхната етническа и социална принадлежност;
 Сътрудничество, доверие, свободно изразяване на мнение, сигурност;
 Нови възможности за общуване и утвърждаване на личността;
 Стимулиране активност, инициативност, участие;
 Партньорство с всички ивституции, имащи отношение към младите хора;
 Откритост на УУС, прозрачност и информиране;
 Самостоятелност и необвързаност;
 Самоуправление на учениците в училище.
Всеки член на УУС има право:
 Да участват в събранията на УУС;
 Да избира и да бъде избиран за член на УУС;
 Да поставя и предлага за обсъждане въпроси и идеи, свързани с дейността
на УУС;
Всеки член на УУС е длъжен:
 Да спазва Правилника на УУС;
 Да спазва решенията на Общото събрание;
 Да съдейства с всички сили и средства за постигане на целите на УУС;
УУС ползва материално-техническата база на ОУ „Димитър Димов“.

Финансовите средства се придобиват от:

 Спонсори;
 Дарения;
 Разработка на проекти.
Органите на управление на УУС са:





Общо събрание;
Управителен съвет
Координатори, представители на учениците от начален етап;
Подкрепящ учител – преподавател ФУЧ „ГО“.

Общото събрание се състои от членове, избрани от всички паралелки в
прогимназиален етап. Общото събрание се свиква два пъти – в края на първия срок и в
края на учебната година. За всяко общо събрание се изготвя протокол, който се
съхранява в документацията на УУС.
Управителният съвет се състои от председател, зам.-председател, секретар.
Избира се и се утвърждава от Общото събрание.
Председателят на Управителния съвет олицетворява единството на УУС и
ученическата общност. Той ги представлява както в училище, така и извън него.
Ръководи дейността на УУС, води работните срещи, свиква извънредни срещи и
участва в ПС.
Зам.-председателят изпълнява задълженията на председателя при негово
отсъствие. Подготвя работни срещи, помага на председателя при изпълнение на
задълженията му.
Секретарят на УУС съхранява документацията и води протоколите от Общите
събрания.
Информация за дейността на УУС може да бъде намерена на сайта на
училището - http://oudimitardimov.com

