
Ученическо 
самоуправление 

в 44. СУ “Неофит Бозвели”



ПРИНЦИПИ В РАБОТАТА 
НА УЧЕНИЧЕСКИЯ СЪВЕТ

Следване на традициите на 44.СУ 

Демократичност

Толерантност

Доброволно участие



История на ученическия съвет
2014 - 2015 година

- работа по проект „Училище за граждани“ със сдружение „Политроник“;
- създаване на ученически съвет (УС) и обучение на младите лидери за активно 

участие в ученическото самоуправление;
- Утвърждаване на ученическия съвет като механизъм за учениците да 

отстояват правата си и да решават проблемите си.

Толерантност и съпричастие към лица в неравностойно положение  
- взаимодействие с фондация „Очи на четири лапи“ - полигон за обучение на 

кучета водачи за незрящи хора;
- кампания в социалните мрежи за подпомагане на училището за кучета водачи 

на хора с увреждания.



Посещение във фондация “Очи на четири лапи”



Училищният съвет на 44. СУ в Народното събрание
На 19.12.2014 г. младежите от УС на 44. СУ посетиха Народното 
събрание. Посещението е етап от работата по проект „Училище за 
граждани”, реализиран от сдружение „Политроник”. Учениците 
усетиха какво е да си народен представител в атмосферата на 
парламентаризма като основа на демократичното общество.



Училищният съвет на 44. СУ в Столичния общински съвет

Месец май 2015 г. 
Демократични практики на местното самоуправление



Училищният съвет на 44. СУ в БНР
Месец март 2016 г.
В работната атмосфера на програма „Хоризонт“
Как се прави радиопредаване? 
Как изглежда звукозаписното студио? 
Какво правят тонрежисьорите и монтажистите?  
Къде се “произвеждат” новини?



Училище за граждани
Декември 2016 - възстанови се традицията за издаване на училищния вестник.
“Млад журналист” вече е “44 Журналист“.
Първи брой на вестника, списван от ученици,  с помощта на учителите Даниела Стоянова, Вероника 
Върбенова, Петранка Бонина.

„Медийни комуникации“ представя

Прочетете как беше отразено събитието от Съюза на 
българските журналисти

http://sbj-bg.eu/index.php?t=29824

http://44sou.eu/staging/wp-content/uploads/2016/01/Medijni-komunikatsii-predstavya-44zhurnalist.pdf
http://sbj-bg.eu/index.php?t=29824


Инициативи на Ученическия съвет 
 През учебните 2017/2018 г. и 2018/2019 г.

Коледен базар

Коледно тържество

Кампания “Пролетно почистване на училището”

Открит урок - 8. клас и 9. клас на тема “Наркотиците убиват”

Ден на отворените врати

Спортни състезания

Запечатани моменти



Ученически живот в периода 2019-2020 г. и 2020 -2021 г.
Предизвикателството Covid-19

Дигитализация на училищния живот - събития и мероприятия в онлайн среда;

Тържества и конкурси с усмивки и шеги от екраните на виртуалните класни стаи. 

Видео и снимкови материали може да видите тук, тук , тук, тук и тук 

Вълнуващи моменти от изпращането на зрелостниците от випуск 2020 и 2021.

Дипломиране на випуск 2021.

Неоценима и безрезервна подкрепа от нашите гимназисти: 

Георг Праматаров, Мария Найденова, Запрян Ликов, Колю Тодоров.

http://44sou.eu/tants-na-kolednite-fei-koleden-kontsert-v-44-su/
http://44sou.eu/proekti-na-uchenitsite-po-grafichen-dizajn/
http://44sou.eu/proekti-na-uchenitsi-ot-44-su-prezentatsiya-na-gabriela-savova-8-b-klas/
http://44sou.eu/grafichen-dizajn-novi-proekti-na-gimnazistite-ot-44-su/
http://44sou.eu/veseli-praznitsi-koleden-onlajn-konkurs/


Новости в училищния живот от началото на учебната 
2021/2022 г.

44. СУ “Училище в облака” 

44. СУ вече е иновативно училище.

Обучение по модела “Едно към едно - 1:1”.

44. СУ е второто Google Reference School в гр. София и сред първите 10 в България.

“Свежа кръв” в редиците на ученическия съвет - през месец декември 2021 г. ще 
бъдат оповестени новите членове, председателят и секретарят на ученическия съвет, 
както и актуализираните му документи.




