
Ученическия парламент 
при ПГРТО – Плевен 

 
Историята на ученическото самоуправление в ПГ по 

ресторантьорство, търговия и обслужване гр.Плевен започва на 27.10.2006 
г. с учредяването на ученическия парламент от ученици, представители на 
ученическите съвети на всички класове – от 9. до 12 кл. Още на 
учредителното заседание е формулирана ясна и конкретна цел – чрез 
дейностите в парламента да формираме гражданско поведение и култура, 
което да стане стил и модел на поведение в цялото училище. На първото 
заседание са маркирани приоритетните области  в дългосрочен и 
краткосрочен план, изработени са устав и годишна програма, избира се 
ръководство и се взема решение да се излъчат двама представители за 
участие в Младежкия градски парламент на Плевен. Сформирани са 
няколко комисии и клуба към УП, в които се включват всички членове и 
към които са прикрепени учители консултанти. 

Приоритетите в дейността на парламента са насочени към 
подобряване на психоклимата в училището, превенция на зависими 
поведения, участие в писане и изпълнение на проекти, организиране на 
благотворителни кампании, провеждане на кръгли маси и дискусии по 
актуални теми, активно участие в дейностите на МГП-Плевен. 

В резултат за шест години  са проведени две общоучилищни  
благотворителни акции за събиране на парични средства за децата от дом 
„Детелина”, които от 2008 г. прераснаха в Коледни  кампании и 
благотворителни концерти, като събраните средства се разпределяха 
между ученици с ниски доходи, за да могат да посещават училище. 
Организирани са успешно училищни кампании във връзка с превенция на 
насилието, зависимостите, СПИН и трафик на хора.  
              Учениците от парламента са инициатори и участници във всички  
актуални и интересни събития, случващи се в училището и в града. Наше 
дело е организирането на Деня на ученическото самоуправление, активно 
се включваме в честването на Деня на народните будители. През 2010 г. се 
срещнахме с представители на местната власт в лицето на тогавашния кмет 
на Община Плевен и посетихме Народното събрание като се запознахме с 
неговия председател и наблюдавахме заседание на Парламента.  
 През 2012-2013 г. работихме по проекти към център „Отворено 
образование”, свързани с гражданското образование и с проблемите за 
социалната справедливост, бедността в Африка и целите на хилядолетието. 
Участвахме в срещата със зам.-министъра на образованието по въпросите 
на гражданското образование и в учредяването на НУС (Националния 
ученически съвет).  

С всяка изминала година ученическото самоуправление в ПГРТО 
набира опит и самочувствие.  


