ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТРОИТЕЛСТВО, АРХИТЕКТУРА И ГЕОДЕЗИЯ

„Лубор Байер” гр. Стара Загора ул. “Граф Игнатиев” №11 п.к 86
___________________________________________________________________________

ОТЧЕТ
за реализираните дейности от УУС при ПГСАГ
за уч. 2017/2018 година
През изтеклата учебна 2017/18г. УУС при ПГСАГ работи в посока на утвърждаване на
гражданската позиция на младите хора; почит и уважение на националните ни ценности и
празници; повишаване информираността по проблеми на зависимостите и гражданското
образование;отбелязване на 75-годишния юбилей на училището ни; ефективно
сътрудничество с МОС и с другите УУС в града ни.
Реализирани бяха следните инициативи:
1. Участвахме достойно с кандидат-кмет Емануел Тенев и екип
Явор Иванов и Антонина Койчева в избора на Кмет на Млада
Загора в навечерието на 5 октомври – празника на Стара
Загора. Ученици от ПГСАГ бяха включени в Младежкия
общински съвет за тази учебна година.
2. На 25 октомври 2017г. беше проведено редовно учредително
събрание на УУС за 2017/2018г. Запознаване на новите
членове на УУС с правилника и избор на ръководство. Приет
беше годишен план за работа на УУС.
3. На 26 октомври отбелязахме Деня на строителя с
поздравителен адрес от Председателя на УУС и табло.
4. Взехме участие в национална среща „Дни на училищната
психология“ Стара Загора на 13 октомври 2017 в деня, който
представя ученическото самоуправление с добри практики и
работилници.
5. За деня на толерантността - 16 ноември организирахме
училищен конкурс за „Най-толерантен съученик“, предстои
изработване и връчване на грамотите.
6. На световния ден без тютюнев дим - 16 ноември ни гостува
психологът на РЗИ с изнесения кабинет за отказ от
тютюнопушене. В доброволните изследвания взеха участия 80
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наши ученици. Подготвили бяхме информационно табло и
доброволци раздаваха информационни брошури.
7. Участвахме в дарителската кампания под надслов: „Дари, за да
зарадваш” - за събиране на дрехи, играчки и училищни
пособия за деца от ОУ „Самара” организирана от Младежки
Общински Съвет град Стара Загора,която беше с
продължителност 17 ноември до 1 декември 2017г.
8. В европейската седмица на професионалните умения в ПГСАГ
от 20-24.11.2017г. членове на УУС подпомогнаха активно
организацията на : Изложба „Уреди и инструменти в
строителството“ с демонстрации;„Spaghetti tower“ инженерностроителна работилница; освен в организацията му някои
участваха в състезанието и ни представиха подобаващо.
9. По наша инициатива и със съдействието на ръководството на
училището беше отслужен Тържествен водосвет от отец
Евгений за Деня на християнското семейство и младеж 21
ноември в библиотеката на училището.
10. Отбелязване на 1 декевмри - Международен ден за борба
срещу ХИВ/СПИН. Реализирахме АНТИСПИН кампания като
доброволци от УУС раздаваха образователни брошури,
излъчвахме образователни клипове на информационната стена
във фоайето на училището, предоставихме и презервативи,
осигурени от РЗИ Стара Загора.
11. На 2 декември 2017 г. представители на УУС в лицето на Ивет
Тодорова, Мартин Токмаков и Симона Владимирова
представиха дейността на УУС във форум на ученическите
съвети и участваха активно в среща-разговор за агресията в
училище с проф.Иван Игов училищен психолог с
дългогодишен стаж.
12. От 8 до 15 декември участвахме в допитването „Гласът на
младите“ на Кметът на община Стара Загора Живко Тодоров,
Младият кмет на Стара Загора Патрисия Желева и МОС Стара
Загора. Чрез поставена специална кутия, където младите хора
пускаха своите предложения, какво да се промени през 2018 г.
в нашия град. Това беше добра възможност за нас, младите
хора да изразим своите виждания и очаквания, свързани с
бъдещото развитие на Стара Загора.
13. На 10 декември стартира Училищен годишен конкурс
"ОБРАЗЦОВА КЛАСНА СТАЯ", който е инициатива в
резултат на общите усилия на ръководството на ПГСАГ и УУС
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да подобрят училищната среда и опазването на материалнотехническата база в училището в 3 етапа за оценяване
/декември, март и юни/. Двата етапа преминаха, но за
съжаление нямаше класна стая и клас, които да бъдат
отличени за образцова класна стая. Предстои третия етап на
оценяване до края на учебната година, на който си пожелаваме
да имя стая, която да заслужи приза, а класовете, които я
използват да получат материална награда.
14. Участвахме в екскурзия до София и посещение на
представители на УУС – Ивет Тодорова, Симона Владимирова
и Мартин Токмаков в Народното събрание на Република
България на 14 декември 2017 г. Заедно с представители на
други училищни съвети и МОС по покана на народния
представител Радостин Танев. Присъствахме на дебати в
пленарна зала, проведохме среща-разговор с депутатите от 44то НС и направихме обиколка на сградата на Народното
събрание.
15. Направихме Коледна украса на училищната елха.
16. Коледна доброволческа и дарителска дейност. Членове на
УУС и доброволци посетиха благотворително дома за стари
хора "Богоявление". По време на визитата почерпихме
обитателите на дома с баница с късмети, подарихме им ръчно
изработени от нас картички с пожелания и им прочетоха
няколко коледни истории.
17. Взехме участие в практическо обучение за функциониране на
УУС. Членове от 8 ас1, 8ас2, 8г, 11 и 12 клас присъстваха в
Община Стара Загора на лекция за "Безопасността на децата в
Интернет", лектор беше специалист от киберпрестъпления от
ГДБОП.
18. Отбелязахме празника влюбените с включване в националната
АнтиСПИН кампания, представени презентации по случай
празника.
19. На 17.02.2018 г. се проведе среща-разговор с представители на
група „Израстване“ към ПИЦ по зависимостти с участието на
представители на УУС – Ивет Тодорова, Ралица Стратиева и
Магдалена Алтънска.
20. На 23.02.2018г. представителен отбор от ПГСАГ в състав Ивет
Тодорова, Ралица Стратиева и Магдалена Алтънска участваха
във викторина „Информирани днес = здрави занапред“,
организирана от ПИЦ по Зависимости и РЗИ Стара Загора в
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кампания „Информирани и НЕзависими – живот без
психоактивни вещества“ и се класираха на 3-то място от
всички участници.
21. Отбелязването на Националният празник на България - 3 Март
беше организирано, но не успяхме да реализираме
инициативите, поради влошените метеорологични условия и
дървената ваканция. Бяхме предвидили представители на УУС
да участват в 140-годишните чествания на връх Шипка и хрампаметник Шипка. Беше предвидено да участваме в
инициативата „Да събудим българското“, но тази инициатива
беше отложена за реализиране в навечерието на 24 май.
22. Благотворителния концерт и базар в помощ на Таня Дончева с
участието на пет средни училища в града. В концерта взеха
участие Силвия Терзиева с изпълнение на фолклорна песен и
Денис Илиев с латино-американски танци. Преди концерта за
Таня имаше благотворителна разпродажба на художествени
пана, изработени от клуба " Модерен дом" по програма "Твоят
час" на ПГСАГ "Лубор Байер" с ръководител инж. Моника
Петрова, произведенията са посветени на 75-годишният
юбилей на училището ни. Изработени са благодарение на
таланта, ентусиазма и вдъхновението на учениците, като са
използвани са интериорни бои. Събрани бяха 2 600 лева от
продажбата на билети за концерта и разпродажбата на
художествените пана, изработени от ученици от ПГСАГ.
23. Отбелязахме Денят на жената – с изработване и подаряване на
поздравителни картички с пожелания за момичетата-членове
на УУС и на всички жени от педагогически и непедагогически
персонал.
24. Отбелязахме Световния ден на водата с училищна акция „ДА
ПЕСТИМ ПИТЕЙНАТА ВОДА!“ като раздавахме брошури с
препоръки на ученици и граждани в района на училището,
поставихме информационни табели на всички училищни
чешми с призив за пестене на питейната вода.
25. На 23 март в зала „П. Р. Славейков“ на Община Стара Загора
участвахме в дискусия за превенция по темата „Агресията в и
извън училище“. В дискусията се включиха ресорният зам.кмет на Общината Иванка Сотирова, зам.-председателят на
Комисията по образование в 44-то Народно събрание - Галя
Захариева, психологът и писател Мадлен Алгафари, както и
представители на РУО и други местни образователни
институции, експерти в областта, ученици, учители, родители
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и други. Организатор на събитието беше Община Стара
Загора.
26. Взехме участие в обучението на ученически лидери
"Посланици на емпатията" от 12.04. до 10.05.2018,
организирано от ММЦ Стара Загора с участието на Ивет
Тодорова 10 ас1 кл. и Магдалена Алтънска 10 ас1 кл.,
представители на Училищния ученически съвет на ПГСАГ
27. За Световен ден на Земята 22 април 2018г организирахме
онлайн инициатива с призив всеки ученик от ПГСАГ "Л.
Байер" да почисти пространството около дома си от битови
отпадъци - градинка, междублоково пространство, спортна или
детска площадка.
28. Взехме участие в Благотворителния концерт на МОС на 4 май,
“ Талантлива Млада Загора” в помощ на бебе Марти,
представител на нашето училище в програмата с танци беше
Симона Владимирова. Събрана беше сумата от 2427 лева за
благородната кауза.
29. Организирахме различни инициативи за ,,Деня на
ученическото самоуправление“ , „Края на Втората световна
война“ и „Деня на Европа“, които бяха отразени в FM Стара
Загора.Ръководството на ПГСАГ „Л. Байер“ предостави
възможност на Председателя и зам.председателите на УУС да
управляват училището в рамките на 9 май 2018 г.През учебния
ден на ученици-доброволци беше предоставена възможност да
преподават уроци за нови знания в рамките на учебните
занятия за деня по преценка на преподавателите, за което бяха
оценени мотивиращо. Представени бяха презентации за
Европейския съюз и Евро-председателството на България.
30. На Изпращането на абитуриентите от Випуск 2018г.
Председателя на УУС поднесе официален поздравителен
адрес.
31. На 11 май 2018 г. беше отбелязана инициативата на МОН
„РОЗИТЕ НА БЪЛГАРИЯ“ на спортната площадка се извиха
кръшни български хора от ученици и учители в подкрепа на
българските училища зад граница.
32. На 17 май 60 ученика от ПГСАГ посетиха театралното
представление „Без изход“ на Държавен куклен театър и ПИЦ
по зависимости, който показва въздействието на наркотиците
върху психиката на младите хора и последиците от употребата
на психоактивните вещества.

5

33. Участвахме в КУИЗ организиран от ПИЦ по зависимости и
РЗИ във връзка с 20 май - ден за съпричастност със засегнатите
от HIV/СПИН и 31 май - Светоен ден без тютюнопушене,
спечелихме I място с отбора си с 47 точки. Благодарим на
Ивет, Ралица, Янина, Магдалена, Симона от 10 ас1 и
Анастасия от 9 ас1 класове за отличното представяне!
34. За Световният ден без тютюнев дим – 31 май,бяха излъчени
образователни филми за вредата от тютюнопушенето по
информационната система на ПГСАГ.
35. За Световният ден за опазване на околната среда на 5 юни бяха
представени екологични презентации по информационната
система на ПГСАГ в големите междучасия.
36. Състезание по Градско ориентиране ,,Шеметна надпревара‘‘ на
градско ниво с пет училища-организатори сред, които и
нашето и два представителни отбора, предстои да 23.06.2018г.
37. Предстои участието на представителен отбор от членове на
УУС в лагер-тренинг за лидерски умения, организиран от
Международния младежки център на Старозагорските
минерални бани на 2 и 3 юли. В отбора ни са включени
членове на УУС, които през годината активно са участвали в
реализирането на инициативите ни.
38. Отчет на реализираните инициативи на УУС през 2017/2018
учебна година, след запознаване на УУС ще бъде подготвен
като презентация, която ще бъде представена по
информационната система на ПГСАГ.
Проблеми и затруднения при реализацията на дейността:
1. Недостатъчна посещаемост на редовните заседания от членовете на класовете.
2. Затруднена беше работата ни от ограничените канцеларски материали, с които
разполагахме през учебната година, но педагогическия съветник ще подготви
заявка за материали още в началото на следващата учебна година.
3. През следващата година се надяваме повече ученици от училището ни да се
включат в нашите инициативи.
Благодарим на ръководството на училището, че ни осигури възможности за
реализация на инициативите чрез финансиране от училищния бюджет!
Изготвили отчета: 1. Председател на УУС:
Ивет Тодорова
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2. Педагогически съветник:
Димка Кънева
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