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Дни след като бе отбелязан 
Денят на ученическото самоу-
правление за 2022 г. – 9 май, на 
30 май 2022 г. в Ритуалната зала 
на столичното 148. ОУ „Проф. 
д-р Любомир Милетич“ се про-
веде Празнична церемония на 
иноваторите. Организирана от 
Фондация „Институт за инфор-
мални иновации“ с председател 
на настоятелството д-р Таня 
Желязкова-Тея, в партньорство 
с РУО – София-град, Cyber 360 
Academy – първата българска 
академия за киберсигурност, 
Издателство „Фют“, Фондация 
„Хестия“, Сдружение „Съучас-
тие“ и с медийната подкрепа на 
в. „Учителско дело“, издание на 
Синдиката на българските учите-
ли (СБУ), и Национално издател-
ство за образование и наука „Аз 
Буки“, церемонията отличи уче-
ническите съвети на паралелките 
и ученическите съвети на учили-
щата, които успешно участваха 
в конкурса за иновативни идеи 
„Ученическото самоуправление 
– лесно и интересно“. Събити-
ето се превърна в ярка илюс-
трация на постиженията на 
учениците от трите столични 
училища – 23. СУ „Фредерик 
Жолио-Кюри“, 50. ОУ „Васил 
Левски“ и 148. ОУ „Проф. д-р 
Любомир Милетич“, участва-
щи в конкурса, в изпълнение 
на проект „Ученическото 
самоуправление – школа за 
граждански компетентности 
и информално учене“, реали-
зиран през учебната 2021/2022 
г. и насочен към създаване на 
първите в страната модели на 
структурирано ученическо са-
моуправление от 1. до 12. клас.

По повод провеждането на 
заключителния етап на проекта и 
церемонията от името на предсе-
дателя на СБУ д.ик.н. Янка Та-
кева бе поднесен поздравителен 
адрес на д-р Таня Желязкова-Тея 
и връчени грамоти на директори-
те на трите столични училища, 
чиито ученически и педагогиче-
ски екипи активно се включиха 
в проекта – Ани Деянова, ди-
ректор на  148. ОУ „Проф. д-р 
Любомир Милетич“, Валентина 
Макавеева, директор на 50. ОУ 
„Васил Левски“ и Нина Чанева, 
директор на 23.СУ „Фредерик 
Жолио-Кюри“ – дългогодишни и 
активни социални партньори на 
Синдиката на българските учи-
тели. Поздравителни адреси бяха 
изпратени и от Ирена Анастасо-
ва, председател на Комисията за 
образование и наука съм 47. НС 
на Република България, главния 
секретар на президента на Репу-
блика България Димитър Стоянов, 
проф. д-р Диана Ковачева, ом-
будсман на Република България, 
Кристина де Бройн, представител 
на УНИЦЕФ за България, Илиян 
Ризов, председател на Сдружение 
„Съучастие“, и др.

В залата, изпълнена с ентусиа-
зирани, вдъхновени и амбициозни 
представители на ученическите 
съвети от трите училища, офи-
циален гост бе зам.-министърът на 
образованието и науката Мария 
Гайдарова, която с удовлетворе-
ние изрази подкрепата на МОН 
за развитие на ученическото са-
моуправление и представи бъдещи 
мерки по темата с цел нарастване 
на тежестта на мнението и гласа на 
ученика за развитие на ефективна 
и качествена образователна систе-
ма. Тя говори за придобитите зна-
ния, умения и социални натруп-
вания, необходими за формиране 
на младите хора като граждани на 
света, за смисъла на споделеното 
лидерство и др. В своето привет-
ствие д-р Ваня Кастрева, начал-
ник на РУО – София-град (основен 
партньор на проекта), се обърна 
с благодарност към екипите на 
трите училища за реализирането 

Част от отличените ученици в Конкурса за иновативни идеи „Ученическото самоуправление – 
лесно и интересно“ по проект „Ученическото самоуправление – школа за граждански компетентности 

и информално учене“

Д-р Таня Желязкова-Тея, председател на настоя-
телството на Фондация „Институт за информални 
иновации“ с отличените от председателя на СБУ 
д.ик.н. Янка Такева за активно участие в проект 
„Ученическото самоуправление – школа за граж-
дански компетентности и информално учене“: Ва-
лентина Макавеева, директор на 50. ОУ „Васил Лев-
ски“; Нина Чанева, директор на 23. СУ „Фредерик 
Жолио-Кюри“ и Ани Деянова, директор на 148. ОУ 
„Проф. д-р Любомир Милетич“, (от ляво надясно)

Активна обществена и институционална подкрепа на 
ученическото самоуправление у нас

му и за огромната възможност, 
която той е предоставил за лич-
ностното развитие на учени-
ците, за формиране на тяхното 
изразено чувство на национална 
идентичност и принадлежност, на 
приемственост и отговорност, на 
мотивация и желание за развитие 
и просперитет.

Даниела Симитчиева, дирек-
тор на програма „Образование и 
обучение“ в Българска стопанска 
камара (БСК), също поздрави 
смелите ученици, дръзнали да 
участват в инициативата; Диана 
Найденова, съветник на пре-
зидента на КНСБ, ги увери, че 
благодарение на проекта те ще 
съумеят да израснат още повече 
като личности с активна пози-
ция, познаващи и своите права, 
и задължения, а Деница Дру-
мева, председател на Фондация 
„Хестия“, пожела още повече 
иновативност и смелост на учас-
тниците в конкурса и в бъдеще.

В хода на церемонията пред-
седателят на настоятелството 
на Фондация „Институт за ин-
формални иновации“ д-р Таня 
Желязкова-Тея и ръководител на 
проекта, направи ретроспективен 
анализ на историята на възник-
ването на ученическите съвети у 
нас като очерта водещата роля на 
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ност, взаимопомощ и сътрудни-
чество – качества, необходими 
за изграждането и формирането 
на високоотговорни личности с 
активна гражданска позиция. Тя 
говори и за постигнатите зако-
нодателни промени, включени в 
ЗПУО за правата на учениците, 
за Наредба №13, която поста-
новява рамковите изисквания 
за функционирането на учени-
ческите съвети, за ролята на 
съучастниците на учениците по 
повод ученическото самоуправле-
ние – учители, родители, медии, 
неправителствени организации, 
за въведения през 2019 г. Пътево-
дител на ученическото самоупра-
вление. Както и за реализирания 
през настоящата учебна година и 
подкрепен от РУО – София-град 
проект „Ученическото самоупра-
вление – школа за граждански 
компетентности и информално 
учене“, който даде възможност 
на най-активните и мотивира-
ни ученици да се обединят в 
единна общност, да организират 
живота си в училище, да бъдат 
част от неговото управление и 
да осъществяват инициативи от 
всякакво естество.

Емоционално представиха 
впечатленията си от работата 
по проекта д-р Ваня Кастрева и 
отличените директори. Те изтък-

наха ролята на младите хора в 
подкрепа на училищния живот, 
отчетоха тяхната предприемчи-
вост, иновативност, инициатив-
ност, готовност и отговорност 
при вземането на най-добрите 
решения за реализиране на раз-
лични училищни дейности и 
инициативи. Всички те получиха 
грамоти за принос към каузата на 
ученическото самоуправление и 
подкрепа на проект „Учениче-
ското самоуправление – школа 
за граждански компетентности и 
информално учене“.

Д-р Самуил Бенатов, патен-
тен представител и председател 
на журито, с членове: д-р Таня 
Желязкова-Тея, Вяра Марино-
ва – студент 4. курс „Социални 
дейности“ в СУ „Св. Климент 
Охридски“, обучена по про-
грама за социален иноватор и 
доброволец във фондацията, 
сподели своето възхищение и 
удивление от разнообразието на 
инициативите, представени в 
конкурсните разработки и отчете, 
че въпреки единните критерии, 
всяко от представените предло-
жения е със собствен почерк и 
индивидуалност и е било отли-
чено. „Най-значимото за нашия 
конкурс е, че даде широк път 
на приложение на ученическото 
самоуправление и се надяваме, 
че той ще има приемственост и 
намери своето приложение и в 
бъдеще“, заключи д-р Бенатов. 

Последвалата тържествена 

част от церемонията по награжда-
ването премина с удовлетворение 
и много настроение. „Проекти 
за лого“, „Тематични празници“, 
„Празничен маратон и лично 
творчество“, „Любопитни факти 
за живота на св. св. Кирил и 
Методий“ са малка част от кон-
курсните разработки. Всички уче-
нически съвети на паралелки и от 

трите училища бяха наградени. А 
получените дарове, под формата 
на книги, енциклопедии и обу-
чителни материали от гостите и 
партньорите на инициативата, 
доказаха още веднъж, че само 
знаещите и можещи хора – успя-
ват! Че силата е в знанието и че 
заедно можем повече! Екипите на 
училищата също получиха книги 
за училищните си библиотеки. 
Музикален поздрав от Ансамбъла 
за народни танци на училището 
домакин привнесе още празнично 
настроение и вдъхновение.

Създаването на ученическите 
съвети и въвеждането на учени-
ческото самоуправление у нас е 
сред приоритетите на Синдиката 
на българските учители. Благо-
дарение на редица реализирани 
съвместни инициативи, както бе 
упоменато по-горе, бе възможно 
да бъдат осъществени политики, 
насочени към по-ефективното 
управление на процесите в клас-
ната стая, в училището, в обра-
зователната система и в цялост в 
социалната дейност в държавата, 
за да се чувстват младите хора 
по-пълноценни граждани на на-
шето общество.  

Синдикатът на българските 
учители ще продължи да под-
крепя всички дейности и ини-
циативи, свързани с изграждане 
на новата ценностна система на 
подрастващите в контекста на 
динамиката на обществено-ико-
номическите предизвикателства 

в национален и све-
товен аспект, както 
и с нарастващата им 
роля в развитието 
на демократичното 
гражданско обще-
ство, защото както 
казва председателят 
на СБУ д.ик.н. Янка 
Такева – младите хора 
имат сетивността да 
улавят акцентите в 
процеса на динамич-
но променящите се 
обществени системи, 
те са и посредникът, 
който може да повли-
яе не само на средно-
то, но и на висшето 
образование у нас, 
така че да се даде въз-
можност за бързото 
и успешното  профе-
сионално развитие на 
подрастващите. Още 
повече сега, в Евро-
пейската година на 

младежта, която хвърля светлина 
върху значението на младите хора 
за изграждане на по-добро бъде-
ще – по-демократично, по-приоб-
щаващо, по-екологосъобразно! С 
много възможности за учене, спо-
деляне на гледни точки, търсене 
на решения, с повече увереност 
и надежда!

ПУБЛИКАЦИИ В ПОМОЩ НА 
СИНДИКАЛИСТА

- В бр. 10/14.03.2022 г. на вестник „Учителско дело“ е 
публикувана трудовоправна консултация относно ползва-
нето на платения годишен отпуск.

- В бр. 12/28.03.2022 г. на вестник „Учителско дело“ е 
публикувана информация относно задълженията на роди-
телите за спазване на Правилника за дейността на образо-
вателната институция.

- В бр. 13/4.04.2022 г. на вестник „Учителско дело“ е 
публикувана трудовоправна консултация относно допъл-
нителното трудово възнаграждение за професионално-ква-
лификационна степен.

 - В бр. 14/11.04.2022 г. на вестник „Учителско дело“ е 
публикуван Анекс ДО1-44/04.04.2022 г. към Колективен 
трудов договор ДО1-197 от 17.08.2020 г. за системата на 
предучилищното и училищното образование.

- В бр. 18/09.05.2022 г. на вестник „Учителско дело“ е 
публикувана трудовоправна консултация относно обезщете-
ние по чл. 222, ал. 3 от КТ при придобито право на пенсия.

Ивайла ВАСИЛЕВА


