СОУ „Иван Вазов” – град Вършец
План на УС 2012/2013 година
І . Обект на дейност
1.

2.
3.

Организиране на училищния живот в неговите делнични и празнични
дни.
Организиране на извънкласни и извънучилищни мероприятия.
Възпитание на учениците в патриотичен дух, добродетели и
изобретателност.

ІІ. Цели
1.

2.

3.

Насърчаване таланта на всички ученици и стремеж към обогатяване на
училищната история.
Професионално ориентиране и възпитание в съхраняване на човешките
ценности.
Изграждане на умения за самостоятелно мислене и свободно
изразяване на мнения, идеи и предложения.

ІІІ. Задачи
1.
2.

3.

Развитие инициативността и въображението на ученика.
Подготовка на ученика за реалния живот и възпитание в почитане
стойностните аспекти в човешките взаимоотношения.
Създаване на предпоставки за личностна мотивация на учениците, за
съзнателно и активно участие в училищния живот.

ІV. Дейности и мероприятия:
МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ
1.Първо заседание на новия ученически съвет и избор на ново ръководство. Приемане
на план за дейността на УС през учебната 2012/2013 година.
2.Организиране на ученическа борса за учебници.
(20.09.2012 г. – 28.09.2012 г.)
МЕСЕЦ ОКТОМВРИ
1. Изготвяне на график за заседанията на УС, табло и лични присъствени карти на
членовете.
МЕСЕЦ НОЕМВРИ
1. Участие в 1-ви ноември – ден на Народните будители.
2. Отбелязване на 11 ноември – Международен ден на енергийната ефективност.
3. Участие в ЕСНО.

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
1. Ден за борба срещу СПИН - 01.12.20112 г.
*Раздаване на символични червени лентички;
*Конкурс за презентации и плакати на тема: АНТИ СПИН.
2.Организиране на Коледни тържества по класове и участие в коледни конкурси.
3. Участие в кампанията „Без реклами – дърветата в гората, не в пощенската ми кутия”.
МЕСЕЦ ЯНУАРИ
1. Кампания за събиране на дрехи и обувки за бедни деца.
2. Изготвяне на табла за 25 януари – Международен ден на усмивката..
МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
1.Организиране на конкурси по случай Свети Валентин
2. Раздаване на сърчица
3. Участие в общоградско тържество „Тачим паметта на Апостола”.
МЕСЕЦ МАРТ
1. Баба Марта – изложба на мартенички
2. Организиране на конкурси по случай Първа пролет.
МЕСЕЦ АПРИЛ
1.Организиране на 1 април – Международен ден на хумора.
МЕСЕЦ МАЙ
1. Ден на ученическото самоуправление- 09.05.2013 г.
2. Ден на славянската писменост и култура.
МЕСЕЦ ЮНИ
Приключване на дейността на ученическия съвет. Отчетно събрание.

