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ПЛАН   НА УЧИЛИЩНАТА  КОМИСИЯ ЗА БОРБА С 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА  МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ 

За учебната 2021/2022 г. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

УКБППМН 

Председател:  Ангел Димов  

Членове:  Маргарита Атанасова; 

                 Светлана Калъчева 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Осъществяване на ефективна превантивна работа 

2. Осъществяване на връзка и реализиране на съвместни дейности с други 

институции от системата за работа с деца 

3. Квалификации 

4. Разгласяване дейността на комисията 

ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

1. Реализиране на лекции, акцентиращи върху: 

- повишаване на правовата култура сред учениците; 

-  запознаване със законодателството на Р България; 

-  превенция на противообществените прояви; 

- превенция на наркотичните зависимости; 

-  превенция на насилието сред подрастващите; 

-  превенция употребата на алкохол; 

-  превенция на рисковото поведение в интернет; 

-  социални и хигиенни умения; 

-  дискриманция; 

-  толерантност; 

- повишаване на родителските умения; 

- превенция на ПТП с участието на малолетни и непълнолетни; 

- спортно-превантивни спортни турнири  и състезания. 

Място и време на провеждане: в час на класа; през учебната година; 

Отг.: кл.р-ли 



2. За реализиране на индивидуалното възпитателно-корекционно въздействие върху 

взетите на отчет в ДПС ученици да се прилага индивидуална съвместна работа с ДПС. 

2.1. Проучване на конкретните причини, условия и мотиви за отклоненията 

в  поведението им. 

Срок: м. ноември        Отг.:   кл. р-ли 

2.2. Проявилите се ученици да се включват в мероприятия, провокиращи отговорността 

им – в класни тържества, други дейности. 

Срок: през уч.година      Отг.: кл. ръководители 

3. Да се организират периодични разговори с родителите на заведените на отчет ученици  

съвместно с  обществения възпитател. 

Срок: постоянен.       Отг.: кл. р-ли 

4. Да се провеждат индивидуални срещи-разговори с родители на деца, склонни към 

противообществени прояви или извършители на такива. 

Срок: през уч.година      Отг.  кл. р-ли 

5. Провеждане на срещи с представител на ДПС в часовете на кл. ръководител. 

Срок: по заявки       Отг. кл. ръководители 

6. Работа с класовете по проблемите на общуването и взаимоотношенията с децата от 

различни етноси. 

Отг. кл.ръководители 

7. Информиране на родителските срещи за съществуването на   УКБППМН. 

Срок:    октомври       Отг. кл. ръководители 

8. Да продължи сътрудничеството на УКБППМН   с местни и общински организации 

като Кметство, Център за настаняване от семеен тип  , РПУ Аксаково ,  Дирекция за 

социално подпомагане- Агенция за закрила на детето,   РУО Варна, МКБППМН. 

Срок:септември–юли      Отг. Комисията 

9. Посещения на курсове, семинари, организирани  по превенция на агресията сред 

учениците и други проблеми , касаещи превенция на противообществените 

проблеми  

10. Участие във вътрешно – училищните квалификационни дейности  

Срок: по график       Отг. кл. ръководители 

Отчет на комисията за извършената работа да се извършва в края на първия срок и в края 

на учебната година. 

Забележка: Да се води протокол на всяко заседание и да се информира директорът за 

проведеното заседание или среща с ученика. 

Планът е приет на заседание на ПС, протокол № 13  /09.09.2021 г..  и утвърден със заповед 

на директора на училището №362/20.09.2021 г. 


