
Дейности на ученически съвет към ППМГ Добри Чинтулов, град Сливен 

2022-2023 година 

 Комуникация 

1.Група в месинджър, където да се включат всички членове от съвета и да се съобщава кога 

точно ще има събиране, така че всички да са оповестени 

2. Направа на инстаграм профил, в който ще се отбелязват събития, ще се правят постове за 

дните, в които има определен празник, който по някакъв начин може да бъде отбелязан-

@suvetppmg 

-ще се изберат хора, които имат желание да направят постове, да общуват с учениците чрез 

тази страница, да правят сторита и да събират мнения  

3. Обновяване на информацията за ученически съвет в сайта на училището  

Ученическият съвет към ППМГ Добри Чинтулов е  доброволна организация на ученици, които 

желаят да спомогнат образуването на една по-слотена училищна общност. Той е съставен от 

брой членове, които са отговорници и заместник-отговорници на класовете от пети до 

дванадесети клас. Чрез ежемесечни срещи членовете на съвета предлагат подобрения, които 

да се приложат за едно по-добро преживяване в училище, коментират се дейности, които да 

включват ученици от всички вързасти, за да може всеки един ученик да се чувства пряко 

свързан с опазването на достойнството на гимназията и продължаване на традициите през 

годините.  

Ученическият съвет работи съвместно с ръководството на гимназията, училищния 

психолог и училищната телевизия. 

-поставяне на график с дейностите към описанието на съвета 

  

 Дейности 

Обща дейност за всеки месец-всеки последен петък от месеца да се предават капачки 

и кенчета от отговорниците на класовете на “Капачки за бъдеще” 

-Засаждане на дървета от деветите и единадесети класове през пролетта с подкрепата 

на фондация Горица 

Ноември  

19 ноември-отбелязване на Световния ден за борба против насилието над деца-среща на 

председател на ученическия съвет с класните ръководители на петокласници и самите 

ученици 

      Отговорник: Цветелина Симеонова, 11 а клас 

Направено 

  

 



 

Декември 

1 декември-световен ден за борбата със СПИН съвместно с БЧК и представителите на 

организацията в гимназията  

Отговорник: отговорниците на класовете 

 

Коледен базар-избиране на кауза, с която може да се помогне  

-връзка с училищна телевизия, за да се отбележи събитието и в инстаграм страницата  

Конкурс за най-красиво украсена стая-отбелязване на мероприятието в инстаграм 

      Отговорник: отговорниците на класовете 

 

 

Януари 

21 януари-Отбелязване на деня на прегръдката 

1 януари -Календари за всяка стая 

      Отговорник: отговорниците на класовете 

 

Февруари  

14 февруари-поставяне на кутия с валентинки-отговорниците на класовете правят за класа си и 

казват на класовете си за поставянето на кутия във фоайето на училището  

      Отговорник: отговорниците на класовете 

17 февруари-ден на добротата-Добрата дума е дар 

Отговорник: отговорниците на класовете 

Ден на розовата фланелка-24 февруари 

Отговорник: всички ученици в училището 

 

Март 

1 март-Мартеницата – символът на българите. Организиране на дарителска акция за събиране 

на мартеници и предоставянето им в Дом за възрастни от представители на единадесети и 

дванадесети клас от ученически съвет 

      Отговорник: всички ученици в училището 

8 март-купуване на цветя за всички дами, работещи в училището   

      Отговорник: всички ученици в училището 



 

Април 

Отбелязване на Възкресение Христово – Великден. Великденска кошница с тематични 

късмети, които да получи всяко дете. Великденски кулинарен базар и благотворителна акция 

за набиране на трайни храни , които да бъдат предоставени на нуждаещи се хора. 

      Отговорник: всички ученици в училището 

 

Май 

9 май-ден на самоуправлението 

-разговор с училищното настоятелство относно деня и дали е възможно в определени 

часове да има заместници, също така учениците да помагат на лелките при чистенето  

      Отговорник: всички ученици в училището 

17 май -Участие в отбелязване на Националния ден на спорта с различни спортни изяви. 

      Отговорник: учениците от пети до седми клас 

22 май-поставяне на кутия за книги във фоайето на училището по случаяй 24 май 

      Отговорник: десети и единадесети класове 

24 май-Участие в общоградските тържества по случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и 

Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност 

      Отговорник: всички ученици в училището 

 

 

Юни  

1 юни-балони с пожелания от всеки клас да се пуснат в небето  

      Отговорник: всички ученици в училището 

Отчетно събрание на Ученически съвет за дейността 2022-2023 

      Отговорник: председател на ученическия съвет 

 

 Осъществяване на контакти  

-ръководството да се запознае с дейностите  

-училищен психолог  

-учителите  

-училищната телевизия  

-евентуална съвместна дейност с общината и БЧК 

 

 



 


