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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

  

1. Училищната комисия е създадена на основание чл.2, ал. 1 “а” от Закона за борба 

срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 



2. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет с протокол № 

……../………….2020 г. в следния състав: 

Председател:  : 1.Радка Динева Тодорова – старши учител І – ІV кл.                     

                гр. Стара Загора, ул.”Райна Кандева „№7, дом. тел  042 606 234                           

Членове:  2.Мариана Кирилова Койчева – старши учителПК                                   

               гр. Стара Загора, ул. “Армейска ”,  дом.тел.042 6440637      

3.   Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите учебни  планове и 

правилници. 

         4.    Училищната комисия води два дневника:  

 1 – за извършени противообществени прояви 

 2 – за ученици, живеещи в условия на повишени за нормалното им развитие 

рискови фактори. 

ІІ. ЦЕЛ НА УКБППМН: 

             1.   Свеждане до минимум на противообществените прояви / тютюнопушене,    

  употреба на алкохол, кражби и др./ на учениците. 

             2.    Осигуряване на възможности за реализация на заложбите на учениците и  

   приобщаване към гражданското общество. 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  

            1. Намаляване на условията за извършване на негативни прояви в училище. 

            2. Системно провеждане на индивидуална възпитателна работа с учениците, 

                 извършващи противообществени прояви и подържане връзка с техните      

                 родители. 

3. Системен контрол на поведението на учениците, склонни към извършване на 

     противообществени прояви. 

4. Провеждане на спортни празници, екскурзии и други мероприятия с цел  

 гражданско възпитание и образование на учениците. 

            5. Координиране дейността на комисията с държавните и общински органи  и 

 организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените 

 прояви сред малолетни и непълнолетни. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

 

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията нейната роля 

за профилактиката на наркоманията и взаимодействието с другите институции.                             

                                                                   Отг. Членовете на комисията 

                                                                    Срок : м.IX-2020  г.- м. V- 2021 г. 

2. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително 

обучение                        

                                                              Отг. Директора,кл. ръководители 

                                                                                  Чл. на комисията 

                                                               Срок : цялата учебна 2020/2021 г. 

 

3. Издирване и завеждане на отчет учениците, извършили противообществени 

прояви. 

                                                                          Отг. Директора, кл. ръководители 

                                                                                              Чл. на комисията 

                                                                           Срок: през цялата уч. година  

4. Издирване и завеждане на отчет учениците, живеещи в условия на рискови 

фактори 

                                                                            Отг. Директора, кл. ръководители                                                                                                      

                                                                             Срок : през цялата уч. година 

5. Картотекиране на учениците с рисково поведение 



                                                                    Отг. Чл. на комисията 

                                                                    Срок : цялата учебна 2020/2021 г. 

6. Периодична разглеждане постъпните на учениците,извършили 

противообществени прояви.                                                                                                                                                 

                                                                   Отг. Чл. на комисията 

                                                                    Срок : цялата учебна 2020/2021  г. 

7. Проучване причините за отклонение в поведението на учениците с отрицателни 

прояви и набелязване на мерки за въздействие. 

                                                                        Отг. Чл. на комисията 

                                                                       Срок : през цялата уч.година 

8. Определяне отговорници по класовете за подпомагане дейността на комисията. 

                                                                        Отг. Чл. на комисията 

                                                                        Срок : през цялата уч. година 

9. Повишаване подготовката на учениците по проблемите на борбата с 

противообществените прояви 

                                                                        Отг. Чл. на комисията 

                                                                        Срок : през цялата уч. година  

10. Класните ръководители да уведомяват комисията за случаи на ученици, 

застрашени или вече извършили противообществени прояви                                                                                                                              

                                                                               Отг. Кл. ръководители,   

                                                                                         Чл. на комисията 

                                                                         Срок : през цялата уч. година 

11. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито класове има проявили се 

ученици с цел проследяване тяхното развитие и стимулиране на активността им в 

учебната дейност.   

                                                                          Отг. Кл ръководители,чл.  на       

                                                                                           Комисията 

                                                                    Срок : през цялата уч. година 

 

12. Съвместно с класните ръководители да се набележат задачи за възлагане на 

учениците, застрашени  в поведението си с цел приобщаване към ученическия 

колектив. 

                                                                                   Отг.кл. ръководители 

                                                                  Срок: цялата учебна 2020/2021 г. 

13. Среща- разговор с класните ръководители за споделяне на опит с комисията. 

                                                                        Отг. Кл. ръководители, 

                                                                                             Чл. на комисията 

                                                                        Срок: през цялата уч. година 

14. Комисията да подпомага работата на класните ръководители като им осигурява 

материали за работа срещу противообществените прояви на учениците. 

                                                     Отг. Чл. на комисията, кл  Ръководители 

                                                      Срок : през цялата уч. Година 

15. Включване в плановете на класните ръководители теми за правни и здравни 

знания на учениците. 

                                                                              Отг.кл. ръководители              

                                                                               Срок: до 15.10.2020 година 

16. Предложения пред директора и педагогическия съвет за налагане наказания на 

ученици и информация за работата на комисията 

                                                         Отг. Чл. на комисията,кл. Ръководители 

                                                        Срок : цялата учебна 2020/2021 г. 

 

V. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ 

1. Индивидуална работа с проблемните деца.                                                                                                                                                                                                                                                                                            



                                                              Отг. Чл. комисията,кл.Ръководители 

                                                                Срок : през цялата уч. година 

2. Прилагане на възпитателни мерки спрямо учениците с противообществени 

прояви и поставяне под въздействие на специалист и обществен възпитател.  

                                                       Отг. Чл. комисията,кл. Ръководители 

                                                                    Срок : през цялата уч. година 

3. Запознаване на учениците с основните проблеми, свързани с наркоманията и 

сектите с цел въздействие върху поведението им. 

                                                                     Отг. Кл.ръководители 

                                                                     Срок : през цялата уч. година 

  4. Провеждане на системна разяснителна работа в часа на класа по проблемите  на 

противообществените прояви сред малолетни и непълнолетни – члез подходящи  

ефективни методи и форми. 

                                                                                    Отг. Кл. ръководители 

                                                                              Срок : цялата учебна 2020/2021 г.  

             5.Провеждане на беседи по темите “Тютюнопушене”,”Вреда от алкохола” и   ”  Не 

на наркотиците,”Опасност от секти “.      

                                                                                              

                                                                                                Отг. Кл. ръководители 

                                                                                   Срок : през цялата уч. Година 

8. Запознаване на учениците с училищния правилник. 

                                                                                              Отг: Кл. ръководители                                                                                                                                                                                                         

                                                                                    Срок : през цялата уч. година 

9. Запознаване на учениците с нормите на поведение в обществото.   

 

                                                                                                Отг.: кл. ръководители                                                                                                                        

                                                                              Срок : през цялата уч. година 

10. Класните ръководители да следят поведението и развитието на учениците.   

                                                                      Отг.: кл. ръководители 

                                                                        Срок:  през цялата уч. година                                                                                                                                 

11. Участие на учениците в извънкласни дейности и включване на застрашените в 

подходящи извънкласни форми и мероприятия.  

                                                                                 Отг. Кл. ръководители 

                                                                        Срок : през цялата уч. година 

12.Запознаване на родителите с различните дейности, свързани с предпазване от 

противообществени прояви.                                                        

                                                                         Отг. Кл. ръководители 

                                                                                 Срок : през цялата уч. година   

13.Провеждане на разяснителна работа по правни, педагогически и психологични 

проблеми с родителите 

                                                                               Отг.: кл. пръководители 

                                                                               Срок : през цялата уч. Година 

14.Уведомяване на родителите на учениците с отсъствия от учебни занятия   

                                                                       Отг. Кл. ръководители 

                                                                              Срок : цялата учебна 2020/2021 г.          

    15  Провеждане на срещи- разговор с родители или настойници на ученици с рисково   

поведение               

                                                                                                Отг. Кл. ръководители 

                                                                               Срок : през цялата уч. година 

         16. Запознаване на родителите с техните права и задължения, съгласно приетия 

училищен правилник. 

                                                           Отг. Кл. ръководители , чл. на комисията     

                                                                          Срок : през цялата уч. година 



 

 

       17. Провеждане на родителски срещи на тема: “Опазване на училищната собственост”, 

“ Как да работим за възпитанието на нашите деца”. 

                                                                                    Отг. Кл. ръководители 

                                                                                    Срок : през цялата уч. година 

      18. Запознаване с наредбата за поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и 

общинско имущество на територията на общината. 

                                                                    Отг. Кл. ръководители , чл.комисията          

                                                                             Срок : през цялата уч. година                     

                                                                               

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.Координиране на дейността на училищната комисия с :  

          а/ районната комисия за борба с противообществените прояви сред малолетни и 

непълнолетни; 

         б/ Министерство на вътрешните работи 

         в/ Районно полицейско управление 

         г/ общински организации 

         д/ прокуратура 

         ж/ здравни заведения 

         з/  консултативен кабинет по проблемите на детската личност. 

2.Изпращане на информация до РКБППМН за проминили се ученици,извършили 

противообществени прояви,за родители, проявили нехайство при възпитанието на децата си 

и за взетите мерки от комисията. 

 3.Създаване на контакти и търсене на съдействие от РКБППМН и специализирани 

кабинети 

4.Поддържане на постоянни контакти с училищното настоятелство и полицията за успешно 

решаване на възникналите проблеми и нарушения. 

 

                                                                               Отг.: комисията 

                                                                             Срок : през цялата уч. година 

 

5.Изпращане на информация до ОКБППМН за наличието в близост до училището на 

хазартни заведения, в които на учениците се предлагат алкохол и цигари. 

 

6.Изпращане на предложения за образуване на възпитателни дела на РКБППМН за ученици 

с тежки провинения. 

 

                                                                                            Отг. Кл. ръководители 

                                                                                    Срок : през цялата уч. Година 

                                                                                                                                                  

 


