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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни е създадена на основание чл.2, ал.1а от Закона за
борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на
ниво училище и е назначена със заповед на Директора №№107/03.10.2022г.

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическият съвет на СУ
„Христо Ботев”, с.Паисиево, общ. Дулово, обл. Силистра – Протокол № 2 /
03.10.2022 г .
Немалка част от днешните ученици по различни причини попадат в
категорията „проблемни“ деца. Училището има нелеката задача да създаде
благоприятна, позитивна и пълноценна образователна среда, която да съдържа
потенциал за адекватно удовлетворяване на интересите, способностите и
заложбите на учениците. Изключително важно е училището да насочва
младите хора към съзнателен избор на обществено приемливо социално
поведение.
Предметът на дейност на комисията е свързан с превенция на агресивното
и асоциалното поведение, корекционно-възпитателна работа с ученици с
девиантно поведение, както и с превенция от различни видове зависимости.
УК е помощен орган на училищното ръководство, която организира и
подпомага възпитателната работа с ученици, имащи отклонения в поведението
или са поставени в неблагоприятна социална среда.
Училищната комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни /УКБППМН/ е създадена на основание чл.2, ал.1,
т.”а” на Закона за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни.

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА
Председател: Тюркян Мустафа -ЗДУД
Членове: Музаффер Фехми - старши учител прогимназиален етап ГЦОУД
Зинеп Кямил
-старши учител начален етап ЦДО
Неджмие Тахир – старши учител начален етап
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IIІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1.
Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа
с учениците, имащи отклонения в поведението си или са поставени в
неблагоприятни условия за развитие и възпитание.
2.
Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и
непълнолетните /тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и
др./
3.
Укрепване на толерантните междуличностни взаимоотношения.
4.
Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно
приобщаване на учениците с противообществени прояви към гражданското
общество.
5.Спомагане за по – успешно преодоляване от учениците на възникнали
затруднения в училище, семейството и обществото.
6.Създаване на предпоставки и условия за изграждане на
високообразовани и подготвени за живота в демократичното общество
личности.
7.Намаляване на проявите на агресивност в училище.
8.Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличности
отношения.
IV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1.Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни
прояви в училището, осигуряване на възможност за подготовка и успешно
приобщаване към гражданското общество.
2.Координиране на дейностите с държавните и обществени органи и
организации
имащи
пряко
отношение
към
превенцията
с
противообществените прояви на учениците.
3.
Системно провеждане на индивидуална 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.Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие
на учениците с противообществени прояви.
6.Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия,
клубове и други с цел гражданско образование и възпитание на учениците.
7.Опазване на обществената собственост и природните обекти.
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V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН
1. Запознаване на всички ученици и родители с училищния правилник и
дейността на УКБППМН
срок: м.септември
отг:УКБППМН и кл.ръководители
2.Издирване и завеждане на отчет 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 комисията, кл.ръководители и учители
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: Педагогическия съвет, комисията
5. Картотекиране на ученици с рисково поведение.
срок: постоянен
отг.:Председател на комисия и кл. ръководители
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6. Опознаване и проучване проблемите на учениците, причините за тяхното
възникване и подпомагане за преодоляването им.
срок: постоянен
отг.:Председател на комисия и кл. ръководители
7. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности с
превантивен характер.
срок:постоянен
отг.:УКБППМН, кл. ръководители

8. Провеждане на конкурс на тема “Моето училище- място без насилие”
/рисунка, карикатура, мултимедийна презентация/.
срок: Іви учебен срок
отг.:Председател на комисията, кл. ръководители
9.Да се проведе ЧК, в който учениците от втори до седми клас да се запознаят
с основните права и свободи, залегнали в Конвенцията за защита правата на
детето. Изработване правила на класа.
срок: м. декември 2022 г.
отг.:класните
ръководители
10.Да се оказва съдействие за педагогическо подпомагане на ученици от
социално слаби семейства, когато това се явява предпоставка за извършване на
противообществени прояви.
отг.: директор
срок: постоянен
11.Да се планират теми в ЧК за вредата от употребата на психоактивни
вещества; за вредата от пушене на наргилета и др.; за опасностите при
сърфиране в интернет и начините да се реагира в рискови ситуации.
отг.: класните ръководители срок:
м. Февруари 2023 г.
12.Насочване и включване на деца с противообществени прояви съобразени
с техните интереси и потребности с цел превенция към клубове към
училището.
отг.: учители
срок: постоянен
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13.Осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на
учениците с цел превенция на противообществените прояви.
отг.: кл. ръководители, директор
срок: постоянен
14.Участие в организирането и провеждането на всички училищни, класни и
извънучилищни форми на работа по проблемите на гражданското образование
и възпитание на учениците.
срок: постоянен
отг.: Педагогически съвет, комисията
15. Разглеждане в ЧК на темите:
- „Жертви на трафик” /“ Общуване и социални контакти“
срок: ІI,и уч.срок.
отг.: Председател на комисия, кл. ръководители
-„Влияние на медийното пространство върху юношите. Оценка на
риска.”/ «Безопасен интернет» срок: ІІри учебен срок
отг.:Председател на комисия, кл. ръководители
16.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 проведат беседи или разговори
по теми свързани със здравето на децата - вредата от тютюнопушенето,
алкохола, наркотичните вещества и др.
срок: постоянен
отг.:класни ръководители,УКБППМН, ученици
17.Конкурс за рисунка, разказ, есе на тема „Добротата не е ретро“, във връзка
с отбелязване на 16 ноември – Международен ден на толерантността
срок: м. ноември
отг.: всички преподаватели, ученици
18.Разпространение на информационни материали, свързани с превенция на
децата, респективно юношите.
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срок: постоянен
отг.: всички преподаватели, ученици
19.Изготвяне на предложения пред Директора и Педагогическия съвет за
налагане на наказания на провинилите се ученици.
срок: постоянен
отг.: УКБППМН, кл.ръководители
20.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
21.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
22.Училищната комисия представя на местната комисия за борба с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни / МКБППМН/ и
на педагогическия съвет, в началото на учебната година план за работа, а в
края на учебната година- информация за дейността си.
срок: Іви уч.срок и ІІри уч. срок
отг.: Председател на комисия
VI.ДЕЙНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН С РОДИТЕЛИ:
1.УК да провежда срещи и консултации с родители, чиито деца са нарушили
училищния правилник и такива, които не изпълняват своите задължения, като
с това поставят децата си в рискова ситуация или упражняват тормоз.
Председателят на УК да консултира и подкрепя учителите при работата с
родители.
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2.Взаимодействие на училищната комисия с родителите/настойниците
на ученици, извършили противообществени прояви и системно отсъстващи от
училище.
срок: постоянен
отг.: УКБППМН, кл.ръководители
3. Запознаване с правата и задълженията на учениците като участници в
училищната общност, съгласно ЗПУО, правилника за дейността на училището,
правилника за БУВОТ и Етичния кодекс на училищната общност.
срок: до 30.09.2022 г.
отг.: УКБППМН,
кл.ръководители
4..Запознаване на родителите с мерките и дейностите, организирани в
училище за предпазване на децата от противообществени прояви.
срок: до 20.10.2022г.
отг.: УКБППМН,
кл.ръководители
5.
Уведомяване на родителите и планиране и реализиране на мерки за
учениците, отсъстващи системно от учебни занятия и/или нарушаващи
училищния правилник.
срок: постоянен
отг.: УКБППМН, кл.ръководители
6.
Работа с родители на ученици от уязвими групи за повишаване на
родителския капацитет и отговорност – срещи, беседи, лектории.
срок: постоянен
отг.: УКБППМН, кл.ръководители

VІI. 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;
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Инспектор от детска педагогическа стая;
Отдел за закрила на детето;
Обществени и неправителствени организации;
Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни;
- РУ на МВР;
- Обществен възпитател
-

2.
Училищната комисия изпраща предложения за образуване на
възпитателни дела до ОКБППМН и Отдела за закрила на детето, за провинили
се в тежка степен ученици или за родители, проявили нехайство при
възпитанието и грижата за децата си.
срок: постоянен
отг.: Директор, УКБППМН
3.
Училищната комисия изпраща информация до „Отдел за закрила
на детето” за предстоящо налагане на наказания на ученици допуснали
безпричинно отсъствие от учебни занятия.
срок:постоянен
отг.:УКБППМ
4.
Училищната комисия работи в сътрудничество с класните
ръководители, Обществения съвет, родителите, ученическите съвети за
успешно решаване на възникнали проблеми и нарушения.
срок: постоянен
отг.: УКБППМН
VIII. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ДЕЙНОСТТА НА КОМИСИЯТА. СРОКОВЕ,
ФОРМА И ОТГОВОРНО ЛИЦЕ ЗА ОТЧИТАНЕ НА ДЕЙНОСТТА
В резултат на дейността на комисията се очаква ограничаване на случаите на
противообществени (асоциални) прояви и проблемно поведение на ученици,
повишаване на информираността относно рисковите фактори, които могат да
доведат до такива, разнообразяване на живота на училищната общност с
дейности и мероприятия с превантивен характер, подобрено взаимодействие с
родителите на учениците и институциите, формиране на умения за
здравословни поведенчески избори и отговорно гражданско поведение.
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Дейността
на
училищната
комисия
за
превенция
на
противообществените (асоциалните) прояви на учениците се отчита пред
педагогическия съвет на училището от председателя на комисията или
определен от него представител в края на първия учебен срок и в края на
учебната година.

ІX.ЗАСЕДАНИЯ НА УКБППМН
І ЗАСЕДАНИЕ – м. октомври 2022г.
1.Приемане плана за дейността на УКБППМН през учебната 2022/2023г.
2.Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятия и
посочване на конкретни отговорници за тяхната организация и контрол.
ІІ ЗАСЕДАНИЕ – м. декември 2022 г.
1.Отчет на класните ръководители за ученици с противообществени
прояви.
2.Обсъждане дисциплината на картотекираните ученици и резултатите
от проведените мерки. 3.Обсъждане на текущи въпроси и решаване на
възникнали казуси.
ІІІ ЗАСЕДАНИЕ – м. януари 2023 г.
1.Приемане на информация за дейността на УКБППМН през първия срок
на учебната 2022 / 2023 г.
ІV ЗАСЕДАНИЕ – м. март 2023 г.
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.
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.
V. ЗАСЕДАНИЕ – м. юли 2023 г.
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1.Приемане на отчета за дейността на УКБППМН през учебната 2022 /
2023 г.
2.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
ОКБППМН за дейността си през учебната година.
7. УКБППМН организира текущи сбирки с класните ръководители.

Изготвил: ……………………..
Тюркян Мустафа - Председател на УКБППМН
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