План-програма за дейността на ученическия съвет на
ППМГ „Добри Чинтулов“ през учебната 2016/2017г.
Гимназията представлява модел на работното място в реалния живот. Учениците
прекарват там шестчасов „работен ден” пет дни в седмицата, като полагат труд (главно
умствен), за да постигнат дадени резултати. Затова от огромно значение за желанието
им да посещават училище и за успеваемостта на гимназистите е средата на работа да е
предразполагаща, креативна, забавна и разчупена. Желанието ми е в тази нова
атмосфера учениците и учителите да бъдат мотивирани да дават най-доброто от себе
си, като с желание и нетърпение посещават гимназията. Това би „вдъхнало живот” на
институцията на училището и би довело до по-продуктивното оползотворяване на
времето на гимназистите.
ПРИОРИТЕТИ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016-2017 г.:
1. Утвърждаване името на гимназията в град Сливен.
2. Да бъде повишена ролята на ученическото самоуправление и на ученическия
съвет като негов инструмент в училището, приемането и утвърждаването му
като посредник между учениците и ръководството.
3. Стимулиране на учениците за достойното представяне на училището на
национални и международни олимпиади, състезания и фестивали.
ЦЕЛИ:
–

Да гарантира възпитаването на нова социална чувствителност и гражданска
активност, основани на познаването на права и отговорности. А чрез изграждане на
тези умения към хората и общността, учениците стават отговорни за своето
поведение граждани.

–

Да бъде важен фактор в обществения, социалния и културния живот на Сливен
чрез участието на негови представители в общинския и областния детски съвет.

–

Съветът ще се стреми към постигане на активност и добро взаимодействие с
ръководството на гимназията за разнообразяване на училищния живот и
превръщането на училището в желана от учениците територия.
Дейности, планирани да бъдат извършени през учебната 2016/2017г.

1.

Публикуване на актуална информация за дейността на ученическия съвет на
обособеното за това табло, по екраните в коридора, както и на сайта на
гимназията. Подновяване функционирането и поддържането на училищния
електронен вестник, където също да се помества отчет за дейността на
парламента.

2.

Отбелязване на международни и национални празници, обявяване на конкурси и
организиране на спортни игри и състезания. (вж. календара по-долу)
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3.

Въвеждане на ежедневна униформа, дискутирана и желана от учениците, с цел
премахване на различията между учениците и показване на принадлежността
към гимназията.

4.

Назначаване на дежурни ученици, помагащи на учителите, за коридорите на
гимназията през всяко междучасие.

5.

Ежемесечно разпределение на класовете по райони за почистването на
територията около гимназията.

6.

Подобряване интериора на училищните коридори и кабинети.

7.

Организиране и провеждане на коледен бал за IX – XII клас; шоу програма,
подготвена от самите ученици.

8.

Коледен и великденски базар , подготвен от деца (V-VII клас) с цел събиране на
средства за талантливи ученици от гимназията.

9.

Оформяне на коледен кът във фоайето на училището и организиране на конкурс
за най-добре украсена класна стая.

10.

Организиране на турнири по различни спортове между класовете на училището
с помощта на учителите по физическо възпитание и спорт.

11.

Поставяне на пункт за събиране на пластмасови капачки във фоайето на
гимназията към кампанията на фондация „Идея в действие“.

12.

Провеждане на благотворителна кампания с цел събирането на стари дрехи,
играчки и принадлежности за деца и посещение на ученици в защитени домове
в града.

13.

Провеждане на беседи и дискусии, свързани с употребата на наркотици,
насилието и актуални сред гимназистите теми. Попълване на анкети в часовете
на класа.

Календар на празниците, планирани да бъдат отбелязани в гимназията:
 28 октомври – Halloween
Организиране на празника в часовете по английски език. Маскиране,
дегизиране, гримиране и обличане на костюми.
 1 декември – Международен ден за борба със СПИН – „АНТИСПИН
кампания“
Подготвяне на кампания: раздаване на информационни флаери, презервативи
и червени лентички.
 13 януари – Ден на българското кино – „Като на кино“
Провеждане на „Седмица на българското кино“ в гимназията, като всяка вечер
от 9 до 13 януари след седмия час се прожектира български филм в подходящ
за целта кабинет.
 4 февруари – Световен ден за борба с рака – „Розова надежда“
Раздаване на розови лентички на входа на гимназията от ученици с розови
тениски; среща с раково болен.
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 14 февруари – Ден на влюбените – „I ♥” („Аз обичам“)
Раздаване на „валентинки“ по класове от предварително поставена кутия,
където учениците ще имат възможност да пускат своите картички.
Организиране на литературен конкурс на любовна тема – втора година.
 8 март – Ден на жената – „Подари нежност“
Събиране на средства за организиране на кампания по повод празника.
Подаряване на всяка жена учител в гимназията цвете или малък букет.
 22 април – Международен ден на Земята
Конкурс за рисунки и изложба на тема „Земята – нашият общ дом“.
 9 май – Ден на ученическото самоуправление – „Аз управлявам…“
Провеждане на часове с преподавател – ученик от класа по предварително
подготвена от съвета програма.
 24 май – Ден на славянската писменост и култура – „Нашето АБВ“
Оформяне на кът в гимназията.
Изготвил: Ивайло Киров
С помощта на: Азад Ахмед и Христо Козаров
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