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П Л А Н 

 

ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА 

 

 ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Училищната комисия е създадена на основание чл. 2 (1) ”а” от Закона 
за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните 

2. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите 
училищни планове и правилници 
 

ЦЕЛ НА УКБППМН 

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците 
2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни 

междуличностни взаимоотношения 
3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно 

приобщаване към гражданското общество 
 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни 
прояви в училището 

2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с 
ученици, извършители на противообществени прояви и поддържане 
връзки с техните родители 

3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от 
извършване на противообществени прояви 

4. Координиране дейността на комисията с държавните и обществени 
органи и организации, имащи пряко отношение към борбата с 
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на 
учил.комисии, нейната роля и място в училищния живот. 
Срок: м. Октомври    Отг..:  директор 

2. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на 
задължително обучение 
Срок: м. Септември    Отг: директор, кл. рък-ли 



3. Издирване и завеждане на отчет на ученици, извършители на 
противообществени прояви 
Срок: м. Октомври    Отг.: педагогически съветник 

4. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършили 
противообществени прояви 
Срок: І и ІІ срок     Отг.: директор,  

 М.декември, м. Март     педагогически съветник 

 Картотекиране на ученици с рисково поведение, извършили 
противообществени прояви 

Срок: м. Ноември    Отг: педагогически  съветник 

5. Проучване на учениците, живеещи в условията на повишени за 
нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно социално 
положение /непълно семейство, разтрогнати бракове, родители в 
чужбина 
Срок: м. Октомври    Отг: кл. рък-ли 

6. Изучаване на причине, поради които учащите стават обект на 
престъпно посегателство и нещастни случаи в и около 
училището/грабежи, изнудвания, кражби, блудства и др./ 
Срок: м. Октомври Отг: директор, педагогически 

съветник 

7. Изработване на индивидуална корекционна програма за въздействие 
на картотекираните ученици и разпределението им за индивидуална 
работа 
Срок: по план на педагогически съветник 

8. Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати 
неизвинени отсъствия и изпълнението и спазването на училищния 
правилник 
Срок: м. Март     Отг: предс. на комисия 

9. Провеждане на срещи-разговори с класните ръководители, в чийто 
класове има застрашени ученици, споделяне на личен опит и 
коментари. Включване в плановете за часа на класа на теми за правни 
и здравословни знания на учениците 
Срок: по план на кл.рък-тел   Отг: кл. рък-ли 

10. Предложения пред директора и педаг.съветник за налагане на 
дисциплинарни наказания на учениците 
Срок: при нужда    Отг: кл. рък-ли; директор 

 

МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ 

1. Индивидуална работа с проблемни деца 
Срок: по план на кл.рък-тел   Отг.:педагогически съветник 

2. Провеждане на беседи по следните теми: 
- “Вредата от алкохола и тютюна” 
- “Не на наркотиците” 



- Опасността от разпространение на сектите 
Срок: по план на кл.рък-тел   Отг: кл. ръководител 

3. Запознаване на авсички ученици с: 
- училищния правилник 
- с нормите на поведение в обществото 
- с Наредба №1 на община Червен бряг за поддържане и опазване на 

обществения ред, чистотата и общественото имущество на теротията 
на града 
Срок: по план на кл.рък-тел   Отг: кл.рък-тели, учители 

4. Обявяване на съревнование между учениците от І – ІV клас: “Клас без 
лоши прояви” 
Срок: в края на уч. година   Отг: кл.рък-тели І-ІV кл., 

педагогически съветник 

5. Разглеждане на темата “Наркоманията – индивидуален и национален 
проблем” с учениците от VІІ, VІІІ, ІХ клас 
Срок: по план на кл.рък-тел   Отг: кл. рък-тел 

Оформяне на табло в база 2 “Права и задължения на учениците” 

Срок: м. Декември    Отг: пед. съветник 

6. .Поддържане на добър ред в коридорите, класните стаи и дворовете 
на училището 

 Срок: постоянен    Отг: деж. учители,  

деж. ученици 

       педагогически съветник 

7. С цел уплътняване на времето на учениците да се извърши следното: 
- участие на учениците в извънкласни и извънучилищни дейности 
- екскурзии и походи 
- спортни състезания 
- посещения на културни мероприятия 
- състезания и викторини 
- почистване и опазване на околната среда 

Срок: по план     Отг: кл. рък-ли 

8. Включване в дейностите на училището на ученическите съвети по 
класове и училищен ученически съвет по: 

- опазване на училищната собственост 
- дежурството в училище 
- по провеждането на културни мероприятия 
- по опазването на учебниците 
9. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на 

учениците и постигнатите успехи 
Срок: постоянен    Отг: кл. рък-ли, директор 

 

 



МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ 

1. Уведомяване на родителите на учениците, които: 
- отсъстват системно от учебни занятия 
- имат противообществени прояви 
- не изпълняват нарежданията на кл.ръководител 
- не спазват училищния правилник 
- не носят в себе си учен.книжки и карти 
- проявяват грубо отношение към учителите и съучениците си 

Срок: постоянен    Отг: кл. рък-ли 

2. Запознаване на родителите на родителски срещи с училищните 
правилници, с техните права и задължения 
Срок: на род. срещи    Отг: кл. рък-ли 

3. Провеждане на своевременни срещи-разговори с родителите на 
учениците с рисково поведение 
Срок: по график    Отг: пед. съветник 

 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 

1. Координиране дейността на училищната комисия: 
- общинската комисия за борба срещу противообществените прояви 

сред малолетните и непълнолетните 
- детска педагогическа стая 
- РПУ 
- Обществени организации 
- прокуратура 
- здравни заведения 
2. Създаване на кантакти и търсене на съдействие от РКБППМН, ДПС и 

специализираните кабинети 

  Срок: постоянен    Отг: директор 

3.Изпращане на предложения до ОКБППМН за образуване и 
разглеждане на възпитателни дела 

Срок: при нужда    Отг: директор 

4.Изпращане на информация за ОКБТППМН за провинили се ученици, 
извършители на противообществени прояви, за родители проявили 
нехайство във възпитанието на децата си, както и за взетите мерки от 
училищната комисия 

Срок: при нужда    Отг: директор 

5. Изпращане на предложения до ДПС за завеждане на отчет на 
ученици 
Срок: при нужда    Отг: директор 

Изготвил: 

Анелия Йолова - педагогически съветник 


