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П Л А Н 

 

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С  

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ ПРЕЗ  

УЧЕБНАТА 2019/2020 г. 

  Дейността на УКБППУ е насочена към обхващане и задържане на децата в училище, проучване и 

превенция на противообществените деяния на учащите се и оказване на помощ и подкрепа на училищното 

ръководство и на учениците. 

     Отчитайки особеностите на юношеството, като кризисен възрастов период и специфичните личностни 

характеристики и особеностите на учениците, УКБППУ създаде настоящия план за работа предимно с 

превантивна цел. 

   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” 
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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. 

                                                                              Състав на комисията: 

                                                                   Председател: Румяна Мастравчиева  

                                                                   Членове:  1. Ели  Трендафилова 

                                                                                    2. Елена Йочева 

Дейности 

1. Обмен на информация с инспектора ДПС за ученици, извършили противообществени прояви и 

оказване на съдействие при издирването им. 

   ЦЕЛ: Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно решаване на случаите и 

оказване на педагого-психологическо въздействие. 

                                                                            Срок: постоянен 

                                                                      Отг.: УКБППУ и класните ръководители 

2. Оказване на съдействие на представителите на РПУ и ДПС при осъществяване на връзка с 

родителите на ученици, извършили противообществени прояви. 

ЦЕЛ: Своевременно информиране и запознаване на родителите с извършената проява, 

приобщаването им към решаването на проблема, като по този начин се осигурява по-голяма 

ангажираност на семейството и предотвратяването на рецидив. 

                                                           Срок: постоянен  

                                                                                  Отг.: УКБППУ и кл. ръководители 

 

3. Взаимодействие на УКБППУ с ОбКБППУ: Участие на Преседателя на УКБППУ в заседания 

на ОбКБППУ при разглеждане на извършена противообществена проява на ученик от 

училището. 

ЦЕЛ: Проследяване хода на заседанието на ОбКБППУ и събиране на по-богата информация за 

ученика, извършената проява и ангажираността на семейството му към проблема и 

предстоящото налагане на санкция. 

                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                 Отг.: Председателят на комисията 

 

 



 

4. Взаимодействие на УКБППУ с родителите на ученици, извършили противообществени прояви. 

 

ЦЕЛ: Запознаване на родителите с извършената проява и събиране на информация за семейната 

среда на ученика, както и синхронизиране на усилията между семейството и училищната 

институция в хода на работата за преодоляване на неговите проблеми. 

                                                           Срок: постоянен 

                                                           Отг.: УКБППУ и кл. ръководители         

5. Психолого-педагогическо взаимодействие с ученици, извършили противообществени прояви. 

ЦЕЛ: Навременно регистриране на противообществената проява и картотекиране на ученика, 

за да се проведе ресоциализационна дейност и да се предотврати извършването на ново деяние; 

изследване личността на ученика, неговата микро- и макро- среда на живот, за да се планират 

най-подходящите методи и средства на въздействие срещу появата на рецидив. 

                                                                                  Срок: постоянен 

        Отг.:УКБППУ и кл. ръководители 

6. В плановете на класните ръководители да се предвидят разнообразни дейности: разговори, 

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

ЦЕЛ: Планиране на системна и целенасочена превантивна дейност, оказване на ефективно 

влияние върху обучението и възпитанието на учениците. 

ОЧАКВАНИ  РЕЗУЛТАТИ: 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. 

                                               Срок: постоянен 

        Отг.: УКБППУ и кл. ръководители 

7. Подсигуряване на рекламни материали за предпазване от тютюнопушене, наркотици, СПИН и 

насилие. 

ЦЕЛ: Своевременно информиране и запознаване на учениците за рисковете от 

тютюнопушенето, наркотиците и начини за предпазване. 

                                                                                    Срок: постоянен 

                                                                                   Отг.: УКБППУ и класните ръководители 

 

 

 



 

ТЕМИ: 

За І – ІV клас 

 

1. Грубиянството  в училище – 09.12.2019 г. 

2. Децата и опасностите, които ги заплашват – 09.03.2020 г. 

            За V – VІІ клас 

1. Конфликтите в училище. Справяне в конфликтна ситуация /тренинг/ – 09.12.2019 г. 

2. Интернет опасности  и кибертормоз – 09.03.2020 г. 

3. Превенция – употреба и злоупотреба с наркотици – 27.04.2020 г. 

 

 


