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ПЛАН
за работата на Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни
и непълнолетни през учебната 2022/2023 година
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
I.Училищната комисия е създадена в полза на изпълнението на Националния план за
противодействие на престъпленията сред малолетни и непълнолетни.
2.Комисията е в следния състав:
Председател- Петър Петров
Членове- Радка Радева, Петя Глътникова, Надя Манолова
3.Работата на комисията е съобразена и се основава на приетите училищни планове и
правилници.
4.Училищната комисия води два дневника - един за извършителите на
противообществени прояви и друг за ученици, които по силата на Закона за закрила на
детето, попадат в категорията "деца в риск"
ЦЕЛИ НА УКБППМН
1.Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците
(тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражба и други) .
2.Осигуряване на възможности за разширяване на социалния опит на учениците и за
подготовката и успешното им приобщаване към изискванията и условията на гражданското
общество.
ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Проучване и анализиране на рисковите фактори на средата, провокиращи
асоциално и антисоциално поведение.
2. Намиране на ефективни методи и средства за намаляване на условията,
пораждащи извършването на негативни прояви в училището.
3. Системно наблюдение върху поведението и социалните взаимодействия
на ученици в риск и ученици с негативни прояви.
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4. Координиране дейността на комисията с държавните и органи и организации,
имащи пряко отношение към противообществените прояви сред малолетните и
непълнолетните.

УЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1. Издирване и завеждане на отчет на ученици, извършители на противообществени
прояви.
отг.:кл.ръководители
срок: постоянен
2. Проучване на причините за противообществените прояви на учениците
от училището
отг. психолог, педагогически съветник, кл. ръководители
срок: постоянен
3. Изработване на индивидуална корекционно - възпитателна програма за
картотекираните ученици
отг. : психолог, педагогически съветник
срок: постоянен
4. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чийто паралелки има
застрашени или проявили се ученици, с цел проследяване на тяхното развитие и
стимулиране на активността в учебната дейност.
отг.: председателя
срок: постоянен
5. Набелязване съвместно с класните ръководители на задачи за възлагане на
застрашени ученици и на такива с отклонения в поведението с цел приобщаването им към
социалните и правните норми на обществото
отг: психолог, педагогически съветник, кл. ръководители срок: постоянен
6. Провеждане на среща-разговор ( в Тиймс) с класните ръководители за споделяне
на личен опит и коментари.
отг. : психолог, педагогически съветник, кл. ръководители срок: м. 30.10.2022г.
7. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни, социални и
здравни знания на учениците.
отг. : УК, кл.ръководители
срок: постоянен
8. Предложения пред директора и педагогическия съвет за налагане на
дисциплинарни наказания на ученици.
отг. УК, кл.ръководители
срок: постоянен
МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ
1. Съдействие за подпомагане на деца от социално слаби семейства, когато това се явява
предпоставка за извършване на противообществени прояви и престъпления.
отг. : УК, кл. ръководители
срок: постоянен
2. Работа с деца, жертва на престъпно посегателство.
отг. : УК, кл. ръководители

срок: постоянен

3. Превантивно запознаване на учениците с основни проблеми, свързани с рисково
поведение и злоупотреба с психоактивни вещества
отг. :мед. фелдшер, психолог, педагогически съветник , кл.ръководители

ГИМНАЗИЯ С ПРЕПОДАВАНЕ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ “РОМЕН РОЛАН” – СТАРА ЗАГОРА

срок: постоянен
4. Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблемите на
противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните чрез подходящи и
ефективни методи и форми.
отг. УК, кл. ръководители
срок: постоянен
5. Групова работа с учениците във връзка с техните права и отговорности
отг.: психолог, педагогически съветник, кл. ръководители
срок: постоянен
6. Отбелязване на Световния ден за борба със СПИН
отг. кл. р-ли, психолог, педагогически съветник, мед.фелдшер
срок: 01.12.2022г.
7.Участие на учениците в извънкласни дейности и включване на застрашените ученици в
подходящи извънкласни форми.
отг. :кл.ръководители, психолог, педагогически съветник
срок: постоянен
8.Провеждане на занятия с учениците на теми, свързани с превенция на детската
престъпност, виктимизиране и рисково поведение.
отг.: психолог, педагогически съветник, кл.ръководители срок: постоянен
9. Насочване на учениците съобразно техните интереси към подходящи дейности и
занимания.
отг. :кл.ръководители, психолог, педагогически съветник
срок: постоянен
10. Отбелязване Международния ден на здравето
отг. мед. фелдшер, кл. р-ли

срок: 07.04.2023г.

11. Насърчаване и популяризиране на положителните прояви на учениците и постигнатите
успехи.
отг.:кл.ръководители, психолог, педагогически съветник
срок: постоянен
12. Поддържане и обновяване на таблата с информация за текущите събития,
положителните прояви, безопасността на движението, рисковете от зависимостите и
девиантното поведение и др. актуални за училищния живот материали.
отг. психолог, педагогически съветник, УС, учители
срок: постоянен
МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ ЗА РОДИТЕЛИТЕ
1.Провеждане на системна разяснителна работа по правни, педагогически и психологически
проблеми с родителите.
отг.: УК, психолог, педагогически съветник, кл.ръководители срок: постоянен
2.Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия.
отг.: класните ръководители, ръководството
срок: постоянен
3. Привличане на родителите в осъществяването на превантивна дейност с учениците за
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предпазване от противообществени прояви.
отг.: УК, ръководството, кл. ръководители

срок: постоянен

4. Провеждане на тематични родителски срещи във връзка с превенция на зависимостите,
рисковете и последиците от девиантното поведение
отг. :кл.ръководители, психолог, педагогически съветник,
срок: постоянен
5. Провеждане на своевременни срещи - разговори с родителите или настойници на
учениците с рисково поведение
отг.: класните ръководители, ръководство, УК
срок: постоянен
6.Запознаване на родителите с техните права и задължения, съгласно приетите училищни
правилници.
отг: класните ръководители
срок:30.09.2022г.
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
1.Координиране дейността на училищната комисия със:
- Местната комисия за борба срещу противообществените прояви сред
малолетните и непълнолетните (МКБППМН);
-Детска педагогическа стая (ДПС)
-Министерство на вътрешните работи (МВР);
-Район но полицейско управление (РПУ);
-Младежки общински съвет (МОС);
- Прокуратура;
-Здравни заведения;
- РЗИ
- Агенцията за закрила на детето;
-Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
Отг.: педагогическата колегия, комисията
срок: постоянен
2. Изпращане на информация до общинската комисия за БППМН за заведения с
хазартни игри и предлагащи алкохол и цигари в близост до училището.
отг. :председателя
срок: постоянен
3.Изпращане на предложения до МКБППМН за образуване и разглеждане на
възпитателни дела.
отг. :председателя
срок: постоянен
ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА
I. ЗАСЕДАНИЕ - м. октомври
II. ЗАСЕДАНИЕ - м.януари
Ш.ЗАСЕДАНИЕ - м.април
IV. ЗАСЕДАНИЕ - м.юни
Преходни и Заключителни разпоредби
1.Училищната комисия провежда четири редовни заседания през учебната
година.
1.1 Извънредни заседания се провеждат при необходимост.
2.Комисията докладва на заседание на педагогическия съвет за налагане
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наказания на провинили се ученици, извършили правонарушения.
3.Комисията отчита дейността си пред педагогическия съвет два пъти през
учебната година, в края на първия учебен срок и в края на втория учебен срок.
4.Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до
МКБППМН за ученици с противообществени прояви и за мерките, които са
реализирани спрямо тях.

