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П Л А Н
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА
БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
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Настоящият план е приет на Педагогически съвет,
.09.2021г., утвърден със Заповед № РД1453/09.09.2021

Протокол № 15/ 09

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Училищната комисия за превенция на противообществени прояви на малолетни и
непълнолетни е създадена на основание заповед на Директора на ОУ “Стефан Караджа”
2. Училищната комисия е помощен орган на училището и училищното ръководство, която
организира и провежда целенасочена възпитателна работа с учениците, имащи
отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и
възпитание, както и поощрителна работа с талантливи ученици.
3. Комисията е назначена със заповед на директора , в следния състав:
Председател: Върбинка Димитрова- старши учител
Членове:
Зинаида Маринова - старши учител
Надя Ковачева - психолог
4. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и
правилници.
5. Приоритетна дейност на учредената комисия е работа за справяне с проблемите на
детската престъпност, наркоманията и нарушенията на Правилника за вътрешен ред на
училището.
6. Дейността на комисията се отчита пред Педагогически Съвет в края на първия учебен
срок и в края на учебната година.
7.Комисията ще заседава ежемесечно, а при необходимост ще действа оперативно, като
координира дейността си с държавните и обществени органи и организации.

ЦЕЛИ НА УКБППМН:
1.Свеждане до минимум на противообществените прояви /тютюнопушене, употреба на
алкохол, наркотици, кражби, насилие- психическо и физическо и др./ на учениците
2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни отношения чрез
превантивни и извънкласни дейности.
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 групова и индивидуално- възпитателна работа с ученици,
извършители на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители/
настойници.

3.Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на
противообществени прояви.
4. Провеждане на спортни празници и културни мероприятия с цел гражданско
възпитание и образование на учениците.
5. Координиране дейността на комисията с държавните и обществени органи и
организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществени прояви сред
малолетните и непълнолетните.
б.Проучва факторите застрашаващи сигурността на учениците в училище.
 Изучаване на причините, поради които учащите стават обект на престъпно
посегателство нещастни случаи в и около учебното заведение( грабежи,
изнудвания, блудства, автотранспортни произшествия и др.)
 Изучаване причините за системно непосещение на училище и отпадане, за бягства
от дома.
 Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати неизвинени
отсъствия и изпълнението и спазването на училищния правилник.
7.Изучаване на случаите на различно по вид насилие над децата.
 Провеждане на работни срещи по проблемите на противообществените прояви
сред учениците с участието на учители и възпитатели за повишаване на
професионалната им подготовка.
8.Съдействие за повишаване на подготовката на учителите и възпитателите по
проблемите на противообществените прояви сред учениците.
 Провеждане на психотренинги с участието на класните ръководители за
информиране
и
координиране
на
дейности
свързани
с
противообществените прояви сред учениците.
9.Изучаване на възможностите за включване на различни деца в определени дейности с
превантивен характер.
 Определяне отговорници по класове за подпомагане дейността на комисията.
10.Училищната комисия предлага на педагогическия съвет мерки за:
 Ограничаване на противообществените прояви на учениците в зависимост
конкретното поведение на учениците.
 Сигурността на учениците в училище.
11.Училищната комисия уведомява:
 Ръководството на училището и педагогическия съвет за противообществени
прояви на ученици от училището.
 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни/ МКБППМН
 Отдела за "Закрила на детето" към дирекция "Социално подпомагане"

 Органите на полицията, при наличие на данни за криминални деяния, извършени
от ученици или престъпни посегателства срещу деца
12.Училищната комисия подпомага:
 Реализирането на училищните дейности, свързани
с
превенцията
на
противообществените прояви
 Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни
знания на учениците.
 Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблемите на
наркоманиите, сектите и сексуалното насилие или чрез клубна извънкласна
дейност.
 Обсъждане проблемите на алкохола и пораженията от него в час на класа или чрез
клубна извънкласна дейност.
 Провеждане на беседи по предварително зададени теми и търсене на съдействие
за представянето им от компетентни органи.
 Организиране на извънкласната и извънучилищна дейност с помощта на МО в
училище.
 Участва в актуализирането на Правилника да дейността на ОУ “Стефан Каражда”
 Насочва учениците или семействата към служби предлагащи психологично
консултиране или друг вид помощ.
ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА КОМИСИЯТА
С УЧИТЕЛИ, РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ:
1 .Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБППМН, нейната роля и
място в училище, както и взаимодействието й с другите институции.
Срок: м.09.2021г.
Отг. В.Димитрова
2.0сигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение.
Срок: м.09.2021г
Отг.класните ръководители
3.Издирване и завеждане на отчет на ученици, извършители на противообществени
прояви или нарушаващи Правилника на училището.
Срок: постоянен за уч. година
Отг. КС
4.Издирване и завеждане на отчет на ученици, живеещи в условия на повишени за
нормалното им развитие рискови фактори.
Срок: постоянен за уч. година
Отг. Класни ръководители

5.Изработване на индивидуална корекционна програма за въздействие на
картотекираните ученици и изготвяне на график за индивидуална работа при психолога.
Срок : постоянен за уч. година
Отг.Н.Ковачева

6.Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати неизвинени
отсъствия и изпълнението и спазването на училищния правилник.
Срок: ежемесечно
Отг. Класни ръководители
7.Провеждане на срещи с класните ръководители за информиране, координиране и
съдействие, в съответствие с целите на комисията.
Срок: постоянен за уч. година
Отг. Н.Ковачева
8.Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни знания
на учениците.
Срок 30. 10.2021г
Отг.Кл.ръководители
9 .Запознаване на учениците с училищния Правилник на ОУ “Стефан Караджа” - гр.Варна
Срок 01.10.2021г
Отг. Кл.ръководители
10. Запознаване на учениците със Закона за закрила на детето.
Срок 01. 10.2021г.
Отг. Кл. ръководител
11.Индивидуална работа с проблемни ученици.
Срок: постоянен за уч. година
Отг. Н.Ковачева
12.Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблеми, свързани с
трафик, наркотици, алкохол, болести предавани по полов път, противообществени
прояви и др.
Срок : постоянен за уч. година
Отг. Кл.ръководител и Н.Ковачева

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИТЕ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ

1. Координиране дейността на училищната комисия със:
 Местната комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и
непълнолетни /МКБППМН/
 Детска педагогическа стая :/ДПС/
 Министерство на вътрешните работи / МВР/
 Районно полицейско управление / РПУ/
 Обществени организации
 Обществени възпитатели
 ОДЗ
 Консултативен кабинет по проблемите на детската личност към МКБППМН
 Прокуратура
 Здравни заведения
 Национален съвет на наркотичните вещества
 ПИЦ
 РИОКОЗ
и други, имащи отношения към възпитанието на децата.

2.Изпращане на предложения за образуване на възпитателни дела до РКБППМН за
провинили се в тежка степен ученици или за родители, проявили нехайство за
възпитанието и грижата за децата си.
Срок през годината
Отг. КС
3.Изпращане на информация до общинската комисия за БППМН за заведения с хазартни
игри и предлагащи алкохол и цигари в близост до училището.
Срок през годината
Отг.класен ръководител

