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I. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ

Училищната комисия е създадена на основание чл.2, ал. 1б. "а" от ЗБСППМН. 
Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в следния състав:

Председател: Илвие Кокударева -  педагогически съветник 
Членове: Хюсеин Къдрев - ЗДАСД

Илвие Стамболиева - мед. лице, обслужващо училището 
Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни 
планове и правилници /"Годишният комплексен план на училището",
"Училищният правилник" и др./

Комисията води дневник за извършителите на противообществени прояви и за 
ученици, живеещи в условие на повишение за нормалното развитие им рискови фактори. 
В него периодично се отразяват основни данни за малолетни правонарушители, мотиви 
за извършване на простъпките, техните родители, приятелска среда, здравословно 
състояние, мерки приложени за корекция и възпитание, кратка информация за 
тенденциите в развитието и резултати от 
индивидуално-възпитателната работа с тях.

УКБППМН е помощен орган на училището и училищното ръководство, който 
организира и провежда целенасочена възпитателна работа с ученици, имащи отклонения 
в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и възпитание.

II. ЦЕЛ НА УКБППМН

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви /тютюнопушенето, употребата 
на алкохол и наркотици, кражби и др./ на учениците.
2. Възпитаване у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения.
3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към 
ценностите и изискванията на гражданското общество.

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 
училището.
2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици, извършители 
на противообществени прояви и поддържане на връзки с техните родители.
3. Системен контрол на поведението на ученици, застрашени от извършване на 
противообществени прояви.
4. Подобряване на дисциплината и повишаване на успеваемостта на учениците, чрез 
подпомагане на изоставащите.
5. Периодично разглеждане простъпките на учениците, извършили противообществени 
прояви.
6. Своевременна среща с родители с цел уведомяване поведението и постъпките на 
учениците.
7. Постоянен индивидуален контрол и въздействие на извършителите на нарушения. 
Разпределение на регистрираните ученици за индивидуална работа с членовете на 
Комисията.
8. Контрол и информираност на учениците във връзка със спазването на изискванията по 
време на епидемиологичната обстановка.



IV. ВИДОВЕ МЕРКИ

1. Оказване на съдействие на класния ръководител във връзка с нарушаване Училищния 
правилник.
2. Поставяне под персонално въздействие от страна на специалист или общественик.
3. Предложение пред директора и училищния съвет за налагане на дисциплинарно 
наказание, съгласно правилника за приложение на ЗПУО и правилника на училището.
4. Предложение за завеждане на отчет в ДПС.
5. Предложение до ОКБППМН за образуване и разглеждане на възпитателно дело.
6. Предложение до ОКБППМН или прокуратура или съда за настаняване в специални 
учебни заведения за следващата година.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:

1. С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБППМН, нейната роля и 
място в профилактиката на противообществените прояви и връзката и с другите 
институции.
Отг.: председател на Комисията Срок: м.октомври

2. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение.
Отг.: Зам. директор по АСД Срок: м. септември

3. Издирване на ученици, извършители на противообществени прояви.
Отг.: ПС, кл. ръководител Срок: постоянен

4. Проучване и картотекиране на деца, живеещи в условията на повишени, за 
нормалното им развитие, рискови фактори и неравностойно социално положение 
/непълно семейство, разтрогнати бракове и др./
Отг.: ПС, психолог, кл. ръководител Срок: постоянен

5. Периодично разглеждане простъпките на ученици, извършили противообществени 
прояви.
Отг.: Комисията Срок: периодично

6. Изучава причините, поради които учащите стават обект на престъпно посегателство и
нещастни случаи в и около учебното заведение /грабежи, изнудвания, блудства, 
автопроизшествие и др./.
Отг.: Комисията Срок: постоянен

7. Включване на ученици, извършители на противообществени прояви в клубове по 
интереси
Отг.: кл. ръководители Срок: постоянен
8. Събиране на информация за състоянието на дисциплината в училище и допуснати не
извинени отсъствия.
Отг.: председател на Комисията Срок: периодично
9. Наблюдение и контрол върху учениците, които не спазват указанията наложени от 
ръководството за изискванията по COVID - 19

10. Класните ръководители запознават писмено УК със случаите на ученици, застрашени 
или извършили противообществени прояви и с деца, поставени в неблагоприятни 
условия за отглеждане.
Отг.: председател на Комисията Срок: постоянен



11. Изготвяне от класните ръководители на характеристики на картотекираните 
ученици, извършили противообществени прояви.
Отг.: кл. ръководители Срок: м. октомври

12. Съдейства на класните ръководители с информация и материали за превенция на 
противообществените прояви.
Отг.: ПС Срок: постоянен

13. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правните и здравни 
знания на учениците.
Отг.: председател на Комисията Срок: м. октомври

14. Предложения пред директора и педагогическия съвет за налагане на санкции на 
учениците.
Отг.: председател на Комисията Срок: постоянен

15. Провеждане на среща с класните ръководители, в чиито паралелки има застрашени 
или проявили се ученици, с цел проследяване на тяхното развитие и стимулиране на 
активността в учебната дейност, споделяне на личен опит и коментари.
Отг.: председател на Комисията Срок: постоянен

2. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ

1. Индивидуална работа с проблемни деца. 
Отг.: ПС Срок: постоянен

2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна корекционна и консултативна 
работа с тези деца, жертва на престъпно посегателство.
Отг.: ПС, кл. ръководител Срок: постоянен

3. Запознаване на учениците и осмисляне на основни проблеми, свързани с 
наркоманиите, сектите.
Отг.: кл. ръководители, ПС Срок: постоянен

4. Провеждане на дискусии с учениците по теми, свързани с проблемите на 
наркоманиите, негативното влияние от пушенето на наргилета, сектите и сексуалното 
насилие.
Отг.: ПС, кл. ръководители Срок: постоянен
5. Дискусии по теми свързани с информираността на учениците от различните
възрастови групи за начините за справяне със стреса и притеснението - COVID - 19 
Отг.: кл. ръководители, ПС Срок: постоянен

6. Оказване на обща и допълнителна подкрепа за личностно развитие на учениците 
Отг.: кл. ръководители
Психолог, ПС Срок: по график

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

8. Запознаване на учениците с Наредбата на Общината за поддържане и опазване на 
обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на общината.
Отг.: кл. ръководители Срок: м. октомври

9. Запознаване на учениците със Закона за закрила на детето. Оформяне на училищен 
кът "Правата на детето".
Отг.: кл. ръководители Срок: м. декември



10. Оформяне на кът в училището: „ Как да се предпазваме от заразяване със COVID 
19. Изготвяне на брошури и рисунки от учениците.
Отг.: кл. ръководители, ПС Срок: постоянен

12. Организиране на:
• Спортни празници
• Екскурзии, походи в планината
• Посещение на исторически, културни и природни забележителности
• Викторини, състезания, съревнования
• Културни мероприятия 
Отг.: председател на Комисията,
кл. Ръководители, учител по физкултура Срок: постоянен

3. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ

1. Запознаване и привличане на родителите с различни дейности, свързани с предпазване 
на децата от противообществени прояви, организирани от училището.
Отг.: кл. ръководители Срок: постоянен

2. Провеждане на системна разяснителна работа по правни, педагогически, 
психологически проблеми с родителите.
Отг.: кл. ръководители, ПС Срок: постоянен

3. Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия и 
нарушили училищния правилник.
Отг.: кл. ръководители, ПС Срок: постоянен

4. Провеждане на системни срещи-разговори с родителите или настойниците на 
учениците с рисково поведение.
Отг.: кл. ръководители, ПС Срок: постоянен

5. Ангажиране на Училищното настоятелство с проблемите на противообществените 
прояви на учениците.
Отг.: председател на Комисията Срок: постоянен

8. Разясняване на родителите за вредното влияние от използването на наргилета и други 
наркотични вещества.
Отг.: кл. ръководители, ПС Срок: периодично

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ НА УКБППМН

1. УК работи в сътрудничество с класните ръководители, психолог, училищното 
настоятелство, родителите.
2. УК съгласува дейността си с МКБППМН.
3. УК взаимодейства с:
• помощните органи на МКБППМН - центрове за социална превенция, консултативни 
кабинети
• обществените възпитатели
• отделите за закрила на детето
• НПО

5. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

УК провежда четири редовни заседания през учебната година.



Извънредни заседания се провеждат само в случай на необходимост.

Заседание - м. Октомври 2021 г.
1. Приемане на плана за дейността на Комисията през настоящата учебна година.
2. Събиране и обобщаване на писмена информация от класните ръководители за 
състоянието на класовете.
Заседание - м. Декември 2021 г.
1. Отчет от отговорниците и класните ръководители за учениците с противообществени 
прояви.
2. Обсъждане на дисциплината на картотекираните ученици и резултатите от 
провежданите мерки.
3. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.
Заседание - м. Март 2022 г.
1. Приемане на дейността на УК през първия учебен срок.
2. Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково 
поведение.
3. Обсъждане на работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с 
участието на учителите, преподаващи в тях.
Заседание - м. Юни 2022 г.
1. Приемане на отчета за дейността на Комисията през настоящата учебна година.
2. Обсъждане на предложения за подобряване на УК през следващата учебна година.

Преходни и заключителни разпоредби

1. Налагането на наказанията на ученици за извършени от тях правонарушения ще става 
на педагогически съвет след доклада на Комисията.
2. Отчет на работата на Комисията ще става два пъти годишно в края на всеки срок пред 
педагогическия съвет.
3. Веднъж месечно среща с класните ръководители.
4. УК изпраща в края на всеки срок информация на МКБППМН за ученици с 
противообществени прояви, както и за мерките, които са реализирани спрямо тях. /при 
поискване/
5. УК уведомява отделите за закрила на детето към Дирекциите за социално 
подпомагане при получаване на информация за деца, подложени на различно по вид 
насилие.
6. УК уведомява органите на полицията при наличия на данни за криминални деяния на 
ученици или за престъпни посегателства срещу деца.
7. Два пъти през учебната година УК извършва проверка за изпълнението на 
правилника за вътрешния ред в училището.

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет - 
Решение № .......................... Протокол № ........... / .............................

Изготвил: ИлвиеКокударева 
Председател на УКБППМН


