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П Л А Н 

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 г. 

 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни е създадена на основание чл.2, ал.1 “а” от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни на ниво училище и е 

назначена със заповед на Директора . 

    Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на ОУ „Христо Ботев“   

 

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

 Председател: Румяна Мастравчиева  

 Членове:  1. Ели  Трендафилова 

                  2. Елена Йочев 

   Цялостната дейност на комисията ще се осъществява в съответствие със следните нормативни 

актове и документи: 

1. Закон за предучилищното и училищното образование; 

2. Закон за БППМН; 

3. Закон за закрила на детето; 

4. Закон за защита на личните данни; 

5. Закон за здравето; 

6. Правилник за дейността на ОУ „Христо Ботев” 

mailto:school@ou-hr-botev-dorkovo.com


Комисията ще работи при спазване на следните принципи: системност, добронамереност, 

загриженост за съдбата на всеки един ученик, зачитане на човешкото достойнство, 

дисциплинираност при педагогическото общуване, поощрение към положително значими прояви 

и постигнати резултати от учениците. 

 

IIІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 
 

1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с учениците, 

имащи отклонения в поведението си или поставени в неблагоприятни условия за 

развитие и възпитание.  

2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните 

/тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби, проява на агресия 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. 

 

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. 

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. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА УКБППМН 

1.   Запознаване на всички ученици и родители с училищния правилник   и дейността 

на УКБППМН.   

срок :  м. октомври 

отг.:  УКБППМН и  

кл. ръководители 



 

     2.  Работа с  ученици, 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.: УКБППМН,  

 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.: УКБППМН   и  

класни ръководители 

 

      4. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършители на 

противообществени прояви. 

срок :  постоянен 

отг.:  УКБППМН и  

кл. ръководители 

 

5. Опознаване и проучване  проблемите на учениците, причините за тяхното 

възникване и  подпомагане за преодоляването им. 

срок: постоянен 

отг.: Председател на комисия и  

класни ръководители 

 

6. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности с 

превантивен характер. 

срок: постоянен 

отг. УКБППМН, класни ръководители 

 



    7. Взаимодействие на УКБППУ с ОбКБППУ: Участие на председателя на УКБППУ в             

заседания на ОбКБППУ при разглеждане на извършена противообществена проява на 

ученици от училището. 

срок: постоянен 

отг. УКБППМН, класни ръководители 

 

8. В плановете на класните ръководители да се предвидят разнообразни дейности: 

разговори, беседи, лекции, дискусии, дебати, свързани с поведението на учениците. 

срок: постоянен 

отг. УКБППМН, класни ръководители 

 

9. Подсигуряване на рекламни материали за предпазване от тютюнопушене, 

наркотици, СПИН и насилие. 

срок: постоянен 

                                                                                                                                         отг. УКБППМН  

         VІ. ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ от планираните дейности:  

➢ Ограничаване на злоупотребата с психоактивни вещества и извършването 

на противообществени прояви.  

➢ Изграждане на адаптивни умения за справяне в условията на труд и обучение, 

предпазване от посегателства над личността. 

➢ Оказване на ефективно влияние върху обучението и възпитанието на 

учениците. 

 

 

ТЕМИ: 

За І – ІV клас 

28.11.2022 г. Ролята и функциите на Полицията, ИДПС, МКБППМН 

13.03.2023 г. Грубиянството в училище 

 

            За V – VІІ клас 

28.11.2022 г. Съвременното онлайн общуване. Крие ли опасност? 

13.03.2023 г. Агресивни прояви и насилие при малолетните и непълнолетните 

 


