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ПЛАН
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ
НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
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I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ :
Дейността на комисията е насочена към проучване и превенция на противообщественото
деяние на учащите се, помощ и подкрепа на ученици и родители.
Цялостната дейност на комисията ще се осъществява в съответствие със следните
нормативни актове и документи:
-

Закон за БППМН;

-

Закон за закрила на детето;

-

Национална стратегия за детето 2019-2030 г.

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
Комисията ще работи в следния състав :

ПРЕДСЕДАТЕЛ – Гергана Тонина
ЧЛЕНОВЕ : 1.инж.Невена Василева
2. Деана Рошкова
Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и ще работи при спазване на
следните принципи: системност, добронамереност, загриженост за съдбата на всеки ученик,
зачитане на човешкото достойнство, дисциплинираност при педагогическото общуване,
поощряване към положително значими прояви и постигнати резултати от учениците.
IIІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Свеждане до минимум на противообществените пряви /агресия, тютюнопушене,
употреба на алкохол, наркотици, посегателста върху собствеността и др./на
учениците в училището.
2. Спомагане за по – успешно преодоляване от учениците на възникнали затруднения в
училище, семейството и обществото. Създаване на предпоставки и условия за изграждане
на високообразовани и подготвени за живота в демократичното общество личности.
Намаляване на проявите на агресивност в училище.
3. Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни от ношения.
4. Осигуряване на възможност за подготовка, приобщаване и реализация в гражданското
общество.
IV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Намаляване условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището,
осигуряване възможност за подготовка и успешно приобщаване към гражданското
общество.
2. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и организации имащи пряко
отношение към превенцията с противообществените прояви на учениците.
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3. Системно провеждане на инидивидуално .възпитателна работа с ученици, извършители на
противообществени прояви и поддържане на връзка с техните родители.
4. Системен контрол на поведението на ученици, склонни към извършването на
противообществени прояви.
5. Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия, с цел гражданско
възпитание и образование на учениците.
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН
1. Запознаване на всички ученици и родители с правилника за дейността на училището и
плана за дейността на УКБППМН
срок : м.септември 2019 г.
отг: председател на УКБППМН
и кл.ръководители
2. Издирване на учениците, извършители на противообществени прояви, със сериозни
образователни, проблеми, свързани с адаптирането им, създаващи реални предпоставки за
отклонения в поведението и възникване на трудности в хода на учебно-възпитателния
процес с цел оказване на подкрепа и периодично разглеждане на успеха и поведението им.
срок : постоянен
отг: председател на УКБППМН
и кл.ръководители
3. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито паралелки има застрашени
ученици, с цел проследяване на тяхното развитие и стимулиране към активност в учебната
дейност.
срок: постоянен
отг: Председател на комисия и
класни ръководители
4. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършители на противообществени
прояви.
срок: постоянен
отг: Педагогически съвет,
УКБППМН
5. Обмен на информация с инспектора ДПС за ученици, извършили противообществени
прояви и оказване на съдействие.
срок: постоянен
отг: Председател на комисия и
класни ръководители
6. Опознаване и проучване проблемите на учениците, причините за тяхното възникване и
подпомагане за преодоляването им.
срок: постоянен
отг.: Председател на комисия и
класни ръководители
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7. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности с превантивен
характер.
срок: постоянен
отг.УКБППМН,
класни ръководители
8.

Презентация на филм на тема: „Деца срещу насилието”.

срок: Іви уч.срок
отг.:Председател на комисията,
кл. ръководители на 8 и 9 клас

9. Участие в организирането и провеждането на всички училищни, класни и извън форми на
работа по проблемите на гражданското образование и възпитание на учениците.
срок: постоянен
отг.: Педагогически
комисията

съвет,

10. Провеждане на дискусия :
- „Жертви на трафик” /“ Общуване и социални контакти“
срок: Іви уч.срок
отг. кл. ръководители 11 и
12 клас
- „Влияние на медийното пространство върху юношите. Оценка на риска.”/ «Безопасен
интернет»
срок: ІІри учебен срок
отг.: кл. Ръководители 9-10 клас
11. Провеждане на системна разяснителна работа в Часа на класа по проблемите на
противообществените прояви на учениците чрез подходящи теми, ефективни методи и
форми. Лектори да проведът беседи или разговори по теми свързани със здравето на
децата - вредата от тютюнопушенето, алкохола, наркотичните вещества и др.
срок: постоянен
отг.:класни ръководители,
УКБППМН
12. Разпространение на информационни материали, свързани с превенция на юношите.
срок: постоянен
отг.: председател на
УКБППМН
13. Организиране на тематични срещи и дискусии с родителите по въпроси свързани с
възпитанието на децата, подобряване на диалога в семейството.
срок : постоянен
отг. : кл.ръководители
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14. Взаимодействие на училищната комисия с родителите/настойниците на ученици,
извършили противообществени прояви и системно отсъстващи от училище.
срок: постоянен
отг.:УКБППМН,
кл.ръководители
15. Изготвяне на предложения пред Директора и Педагогическия съвет за налагане на
наказания на провинилите се ученици.
срок: постоянен
отг.: УКБППМН,
кл.ръководители
16. Училищната комисия уведомява:
-

МКБППМН за противообществените прояви на учениците в училището

-

отделите за закрила на детето към Дирекция за социално подпомагане при получаване
на информация за ученици, подложени на различно по вид насилие или за родители
/настойници/, които трайно не полагат грижи при отглеждане на децата си.

-

органите на полицията, инспекторите от ДПС при наличието на данни за криминални
деяния или за престъпни деяния срещу деца/юноши
срок: постоянен
отг.: Директор и председател на
УКБППМН

17. Отчитане пред Педагогическия съвет в края на първия учебен срок и в края на учебната
година.
срок: Іви уч.срок и ІІри уч. срок
отг.: Председател на комисия
VІ.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УКБППМН С ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ, ОБЩЕСТВЕНИ
ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
1. УКБППМН взаимодейства с:
- Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и
непълнолетни;
-

Инспектор от детска педагогическа стая;

-

Отдел за закрила на детето;

-

Обществени и неправителствени организации;

-

Други, имащи отношение към възпитанието на децата
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.

и

борбата

с

VIІ.ЗАСЕДАНИЯ НА УКБППМН
1. Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието на
учителите, преподаващи в тях и предлагане на мерки за ограничаване на подобни прояви.
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2. Изслушване на класни ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково поведение
и вземане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в неблагоприятна среда деца;
застрашените от отпадане ученици; децата, жертви на насилие; децата с проблеми в
общуването и справянето с училищните изисквания.
3. Приемане на отчета за дейността на УКБППМН през учебната 2019/2020 г.
4. Обсъждане на предложения за подобряване дейността на УКБППМН през следващата
учебна година.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Мерките, които използва УКБППМН са в съответствие с Етичния кодекс на работещите с
деца.
2. УКБППМН провежда най-малко четири редовни заседания през учебната година.
3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.
4. УКБППМН докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора за налагане
наказания на провинили се ученици, извършили правонарушения.
5. УКБППМН отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти през учебната година:
в края на първия учебен срок и в края на втория учебен срок.
6. УКБППМН изпраща в края на всеки учебен срок информация до МКБППМН за дейността
си през учебната година.
7. УКБППМН организира текущи сбирки с класните ръководители.

..............09.2019 г.

Гергана Тонина
/Председател на УК за БППНМН/
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