
План на дейността на ученическия парламент при ПГРЕ „Г. С. Раковски“  

 учебна 2021 / 2022  година 

№ Дейност  Срок  Отговаря  
1.  Първо заседание на Ученически парламент. 

Избор на ръководство и комисии 
Приемане на правилник за организацията и 
дейността на УП  и Етичен кодекс 
Изработване на план за дейността на УП 

10.2021 УП  

2 Създаване на материали, посветени на Деня на 
народните будители – 1.11 

Поздрав към учителите по служебните пощи 

Създаване на видео поздрав към учителите  

10.2021 Комисия по Медии , 
председател  

3 Избор на Редколегия на вестника и обсъждане 
на първия брой  
Анкета сред учениците за името на училищния 
вестник. Анализ на анкетата,  избор на име на 
вестника 

11.2021  Комисия по медии 

4 Световна седмица на предприемачеството  11.2021 Комисия по културно –
масова дейност  

5  Световен ден на толерантността – 16.11.2021 – 
урок с участие на ученици от  УП 

11.2021 Комисия по взаимопомощ 
 

6 Създаване на брой 1 на вестника 12.2021 Комисия по медии  

7 Фото конкурс „Късчета любов в Бургас“- посветен 
на Никулден – празник на Бургас  

12.2021 Комисия по културно масова 
дейност 

8 Коледен конкурс за философско есе  12.2021 Комисия по културно масова 
дейност  

9 Организиране и провеждане на благотворителен 
коледен базар  

12.2021 Комисия по културно –
масова дейност 

10 Участие в кампанията на община Бургас „Подари 
сърчице“  

12.2021 Комисия по здравно 
образование –Мария 

Иванова  

11 Организиране на кампания „Капачки за бъдеще“ 
 

01. 2022 Комисия по здравно 
образование  

12 „Детективи на фалшиви новини“ 
Организиране и провеждане на онлайн дискусия 
с журналист на тема „Младите хора 
гражданското общество и медиите в България” 

01.2021 Комисия по медии 

      13  Доклад на координаторите за работата на 
комисиите  

 01 .2022 УП  

14 Отчет на работат на УП  за изминалата година. 
Актуализация на плана за дейностите  

 01 .2022 УП  

15 Среща –разговор с УП на Търговска гимназия  01.2022 УП  



16 Среща разговор с Обществения съвет на 
гимназията 

01.2022 УП  

17 Отбелязване на деня на розовата фланелка  02.2022 Комисия по здравно 
образование , Комисия по 

взаимопомощ   

18 Отбелязване на Международния ден за 
безопасен Интернет – 6 февруари 

 02. 2022  Комисия по медии  

19 Посещение на Парламента  02. 2022  УП 

20 Подготовка на издаване на вестника. Брой, 
посветен на 3 март .  

03. 2022 Комисия по медии 

21 Създаване на дигитални ресурси, посветени на 
дейностите на УП  

 03 .2022 Комисия по медии 

22 Седмица на спорта  03.2022 Комисия по спортната  и 
туристическата дейност 

23 Среща разговор с Педагогическия съвет на тема 
Ученическо самоуправление  

 03 .2022 УП  

24 Отбелязване на Международния ден на танца – 
29.04 
Организиране на народни танци в двора на 
училището 

04 .2022  Комисия по спортната  и 
туристическата дейност 

25 Световна седмица на парите –подготовка и план 
за отбелязването  

04.2021 Комисия по културно масова 
дейност  

26 Отбелязване на деня на Земята  04.2022 Комисия по здравното 
образование  

27 Ден на ученическото самоуправление – 9 май   05.2022 УП  

28 Дейности, посветени на 24 май и тържествено 
изпращане на випуск 2022  

05.2022 УП  

29 Проектна седмица в ПГРЕ  06.2022 УП  

30 Заключително заседание на УП  
Доклад за работата на УП през изминалата 
учебна година  

06.2022 УП  

 


