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ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА 
УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА 
МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ

ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Училищната комисия е създадена на основание Чл.2, ал.1 „а“ от 

Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните 
и непълнолетните.

2. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет с 
Протокол № 11 от 01.09.2021г. и е утвърдена със Заповед 
№951/02.09.2020г. в следния състав:
Председател: Димитър Борисов Пенков - учител ЦДОУД в 
прогимназиален етап;
Членове:
1. Георги Христов Кръстев - старши учител по БЕЛ;
2. Илонка Игнатова Матовска - училищен психолог;
3. Ирена Венелинова Йосифова - учител ЦДОУД в начален етап.

Работата на УКПППМН е съобразена и се основава на приетите училищни 
планове и правилници.

http://www.sou-yavorov-pl.com
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II. ЦЕЛ НА УКПППМН
1. Свеждане на минимум противообществените прояви на учениците.
2. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни 

междуличностни взаимоотношения.
3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно 

приобщаване към гражданското общество.

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ.
1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни 

прояви в училището.
2. Системно провеждане на индивидуална корекционно- 

възпитателна работа с ученици извършители на 
противообществени прояви и поддържане връзка с техните 
родители.

3. Системен контрол върху поведението на застрашените ученици от 
извършване на противообществени прояви.

4. Координиране дейността на комисията с държавните и 
обществените органи и организации, имащи пряко отношение към 
борбата с противообществените прояви сред малолетните и 
непълнолетните.

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА КОМИСИЯТА.
1. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на 

задължително обучение.
Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията

2. Проучване и завеждане на отчет на ученици, извършители на 
противообществени прояви.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията

3. Определяне на отговорници по класовете за подпомагане 
дейността на комисията.

Срок: 01.10.2021г.
Отг. Членовете на комисията, 
класните ръководители.

4. Проучване на причините за отклонение в поведението на децата с 
отрицателни прояви и набелязване на конкретни мерки за 
въздействие.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията



5. Изучаване на причините за престъпните посегателства върху 
учениците и нещастните случаи в и около учебното заведение 
(кражби, грабежи, изнудвания, автопроизшествия и др.)

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията

6. Запознаване на УКПППМН от класните ръководители със 
случаите на ученици, застрашени или извършители на 
противообществени прояви и с деца, поставени в неблагоприятни 
условия на отглеждане.

Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители.

7. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чиито паралелки 
има деца с допуснати неизвинени отсъствия, не спазващи 
училищния правилник и деца с прояви с цел проследяване на 
тяхното развитие и стимулиране на учебната активност.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията, 
класните ръководители.

8. Повишаване подготовката на учителите и възпитателите по 
проблемите на противоправното поведение сред учениците.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията

9. Включване в плановете на класните ръководители на теми, 
касаещи противообщественото поведение на учениците.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията

10. Предложение пред директора и педагогическия съвет за налагане 
на дисциплинарно наказание на учениците. Информация за 
работата на комисиите.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията, ПС



V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА КОМИСИЯТА С 
УЧЕНИЦИТЕ.
1. Индивидуална работа с проблемни деца.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията

2. Провеждане на индивидуално-възпитателна, корекционна и 
консултативна работа с тези деца.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията

3. Запознаване на учениците и осмисляне на основни проблеми, 
свързани с наркоманиите и сектите, с цел въздействие върху 
поведението им.

Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията, 
класните ръководители.

4. Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по 
проблемите на противообществените прояви сред малолетните и 
непълнолетните чрез подходящи и ефективни методи и форми.

Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители.

5. Провеждане на дискусии с учениците по теми, свързани с 
проблемите на наркоманиите, сектите и сексуалното насилие.

Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители, 
медицинската сестра и комисията.

6. Запознаване на всички ученици с Правилника за дейността на 
училището.

Срок: 04.10.2021г.
Отг.: Класните ръководители.

7. Запознаване на учениците с нормите на поведение в обществото.
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители

8. Запознаване на учениците със Закона за закрила на детето и Закона 
за дискриминация.

Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители



9. Насочване на учениците, съобразно техните интереси към 
подходящи занимания.

Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители и 
учителите в ГЦДОУД

VI. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ.
1. Запознаване на родителите с различните дейности, свързани с 

предпазване на децата от противообществени прояви.
Срок: По време на родителските 
срещи.
Отг.: Класните ръководители

• 2. Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от 
учебни занятия.

Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители

3. Привличане на родителите в осъществяването на превантивна 
дейност с учениците за предпазване от противообществените 
прояви.

Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители

4. Провеждане на своевременни срещи - разговори с родителите или 
настойниците на ученици с рисково поведение.

Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители

5. Запознаване на родителите с правата и задълженията им, съгласно 
приетите училищни правилници.

Срок: По време на родителските 
срещи.
Отг.: Класните ръководители

VII. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ 
И ОРГАНИЗАЦИИ.

1. Координиране дейността на училищната комисия с:
• Местната комисия за борба срещу противообществените 

прояви сред малолетните и непълнолетните (МКБППМН);
• Детска педагогическа стая;



• Районен съд;
• Районна прокуратура;
• Отдел „Закрила на детето“;
• Обществени организации;
• Здравни заведения;
• Други имащи отношение към социализацията на деца с 

прояви;
2. Изпращане на предложения до МКБППМН за образуване на 

възпитателни дела на провинили се в тежка степен ученици или за 
родители, проявили нехайство при възпитанието и грижата за 
децата си.

Срок: постоянен
Отг.: Членовете на комисията

3. Изпращане на информация на МКБППМН за провинили се 
ученици, извършители на противообществени прояви, за 
родителите проявили нехайство при възпитанието и грижата за 
децата си.

Срок: постоянен
Отг.: Членовете на комисията.

4. Изпращане на предложения до Детска педагогическа стая за 
завеждане на отчет на ученици.

Срок: постоянен
Отг.: Членовете на комисията.

5. Изпращане на сведения до МКБППМН за отпаднали ученици.
Срок: постоянен
Отг.: Членовете на комисията.

6. Търсене на съдействие от МКБППМН, Детска педагогическа стая 
и специализираните кабинети.

Срок: постоянен
Отг.: Членовете на комисията.

7. Изпращане на информация до Община Плевен за заведения, 
предлагащи алкохол и цигари в близост до училището, както и 
заведения от хазартен тип.

Срок: постоянен
Отг.: Членовете на комисията.



8. Търсене на съдействие от психолози и педагози за консултации и
диагностика.

Срок: постоянен
Отг.: Членовете на комисията.

9. Изпращане на предложения до ОКБПГТМН и Районен съд за 
настаняване на ученици в специални учебни заведения.

Срок: постоянен
Отг.: Членовете на комисията.

VIII. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА.

I. Заседание - месец септември 2021 г.
Приемане плана за дейността на комисията през настоящата 
учебна година.

И. Заседание - месец декември 2021 г.
1. Отчет от отговорниците и класните ръководители за ученици 

с противообществени прояви.
2. Обсъждане дисциплината на учениците и резултатите от 

проведените мерки.
3. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали 

казуси.
III. Заседание - месец февруари 2022 г.

1. Приемане на информация за дейността на училищната 
комисия през първия учебен срок.

2. Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки 
има ученици с рисково поведение.

3. Обсъждане работата в класовете, които имат проблеми с 
дисциплината, с участието на учителите, преподаващи в тях.

IV. Заседание - месец юни 2022 г.
1. Приемане на отчета за дейността на комисията през 

настоящата учебна година.
2. Обсъждане на предложенията за подобряване работата на 

училищната комисия през следващата учебна година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УКБППМН
/Димитър Пенков/


