СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГРАД СМОЛЯН

Ученически съвет
„Чл. 13 Детето има право на свобода за изразяване на мнение. Това право
включва свободата да търси, получава и предава информация и идеи от всякакъв
вид независимо от границите в устна, писмена, печатна форма или под формата
на изкуство, или чрез каквито и да са други информационни средства по избор на
детето.”

Конвенция за правата на детето
Ученическите съвети са форма на непосредствено участие на учениците в организиране
на училищния живот, в решаването на проблеми пряко засягащи тяхното израстване и
формиране като личности с умения и способности необходими за бъдещата им
реализация.
Колкото по–голяма възможност имат учениците гласовете им да бъдат чути от учители
и родители, толкова по-вероятно е училищният живот да бъде съобразен с техните
грижи и надежди, потребности и интереси.
Да бъде преодоляна апатията към училището, която все повече завладява младите
сърца е практически осъществимо само чрез обновяване на училищните структури,
техните цели и задачи, чрез ангажирането и превръщането на учениците в постоянен
участник в цялостния процес на реформи.
Промяна с оглед на по-добро бъдеще могат да предложат ученическите съвети
отразяващи мечтите и нуждите на младите хора от училищната общност. Не “война”
между поколенията, а толерантност и партниране на различни нива биха могли да
осъществят те. А училището от “мъчилище” да се превърне в привлекателно място за
дейност, изява и развитие, в среда с творчески дух и заряд, сътрудничество и
взаимопомощ, отговарящо на техните очаквания.

На 07.10.2015 г. се проведе първото за учебната 2015/2016 г. заседание на Ученическия
съвет в училище Избрано беше ръководство в състав.

1. Председател:


Кристиян Гривнев – ХI а клас.

2. Зам. председатели:



Мирела Речникова – IХa клас
Биляна Евтимова – VІб клас

3. Секретар:


Гергана Сотирова – IXа клас

4. PR говорител:


Виктория Асенова – Vв клас

5. Председатели на постоянни комисии:




Комисия „Етика и вътрешен ред” – Валерия Георгиева – VІІв клас
Комисия ”Културна дейност” – Слави Славов – ХIa клас
Комисия ”Спорт” – Милка Пискюлиева – Ха клас

В състава на Ученическия съвет участват избрани представители на паралелките V-ХІІ
клас – общо 34 ученика. Заседания се провеждат всяка сряда от 14.45 часа.

