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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Училищната комисия е създадена на основание чл. 2 ал. 1 от Закона за борба 
срещу противообществени прояви на малолетни и непълнолетни.

Дейността й се основава на приетите училищни планове и програми и е насочена към 
обхващане и задържане на децата в училище, проучване и превенция на 
противообществените деяния на учащите се, с помощ и подкрепа на ученици и 
родители.

Училищната комисия през учебната 2017/2018 година е в следния състав:

Председател: Илвие Кокударева -  педагогически съветник 

Членове:

1. Хюсеин Къдрев -  ЗДАСД

2. Фатме Шерифова - мед. специалист в училището

УК за превенция на ППМН ще работи при спазване на следните принципи:

• Системност;
• Добронамереност;
• Загриженост за съдбата на всеки ученик;
• Зачитане на човешкото достойнство;
• Дисциплинираност при педагогическото общуване и поощряване към 

положително значими прояви и постигнати резултати от учениците.

През тази учебна година всеки клас ще има открито досие /портфолио/, където ще 
се съхраняват, както резултатите от положителните изяви така и отрицателните 
прояви на учениците.

II. ОСНОВНИ ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви /тютюнопушенето, 
употребата на алкохол, наркотици, кражби и др./ на учениците.

2. Превенция и противодействие на случаите на училищен тормоз.
3. Оказване на помощ в учебната дейност на учениците с цел успешно завършване 

на тяхното образование.
4. Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни 

отношения взаимоотношения.
5. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване 

към ценностите и изискването на гражданското общество.
6. Повишаване знанията и уменията на учениците за живот свободен -  без дрога, 

алкахол и тютюнопушене.
7. Възпитаване на учениците в ангажираност с екологичните проблеми.



III. ОСНОВНИ ЗАЛА ЧИ:

1. Опазване на обществената собственост и природните обекти.
2. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 
училището.
3. Системно провеждане на индивидуална възпитателна работа с ученици- 
извършители на противообществени прояви и поддържане на връзка със техните 
родители.
4. Системен контрол на поведението на ученици застрашени от извършване на 
противообществени прояви.
5. Периодично разглеждане на постъпките на ученици, извършили 
противообществени прояви.
6. Постоянен индивидуален контрол и въздействие на извършителите на 
нарушение. Разпределение на регистрираните ученици за индивидуална работа с 
членове на комисията.

1У.ВИДОВЕ МЕРКИ:
1. Индивидуална работа на класния ръководител с ученика, родителите и 
представител на Общинската комисия за БППМН.
2. Индивидуална работа на член на комисията с ученика и родителите.
3. Предложение пред Директора на училището и Педагогическия съвет за 
налагане на наказание, съгласно Правилника за приложение на закона за 
народната просвета и правилника за дейността 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 Прокуратурата, или съда за настаняване в 
специални учебни заведения за следващата година.
7. Периодични срещи на училищната комисия със служители на ДПС.

IV ЛЕЙНОСТИ И  МЕРОПРИЯТИЯ С ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ КОЛЕКТИВ:
1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБППМН, нейната роля 

и място в превенцията на противообществените прояви и връзката й с други 
институции

Отг.Председател на Комисията Срок:м.Септември

2. Проучване и наблюдение на деца, живеещи в условията на повишени за 
нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно социално положение 
/непълно семейство,разтрогнати бракове и др./

Отг.:Кл. ръководители, Председател на комисията Срок:м.Постоянен

3. Своевременно откриване на извършителите на противообществени прояви за 
бързо и ефективно решаване на случаите и оказване на педагого-психологическо 
въздействие.

Отг. Членовете на Комисията Срок: 15.09.2017 -



6. Сътрудничество с класните ръководители, в чиито класове има застрашени и 
проявили се ученици, за проследяване на тяхното развитие и стимулиране на 
активността им за учебна дейност.

Отг.: ЗДАСД Срокшостоянен

7. Сътрудничество с медиите за разпространение на информация за добрите 
практики и резултати в края на първи и втори срок при отчитане на дейността на 
Комисията за борба с противообществените прояви на малолетни непълнолетни.

Отг. Председателят на Комисията Срок: м. Февруари; м. Юни

8. Организиране на Дебати с класните ръководители и ученическият парламент на 
тема „Умения за справяне с агресията”.

Отг. ЗД УД, педагогически съветник Срок: м. Март 2017г.

9. Предложение пред Директора и педагогическият съвет за налагане на 
дисциплинарни наказания на учениците.

Отг. Членовете на Комисията Срок: постоянен

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ С УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

1. Запознаване на всички ученици и родители с училищния правилнищк
Отг.: кл. ръководители Срок: м. септември-

октомври

2. Картотекиране на учениците с рисково поведение или от непълни семейства, със 
сериозни образователни, личностни проблеми и 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 помощ и периодично 
разглеждане на успеха и поведението им..

Отг: Председател на комисия, кл. р -  ли. Срок: постоянен

3. Проучване на конкретни причини и условия, поради които учащите стават обект на 
престъпно посегателство и нещастни случаи в и около учебното заведение /грабежи, 
изнудвания, блудства, автотранспортни произшествия и др./ и породили отклонения в 
поведението на учениците и набелязване на мерки за неотрализирането им чрез 
индивидуална възпитателна работа.

Отг: Педагогически съветник Срок: постоянен

4. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности с 
превантивен характер.

Отг: Класни ръководители, ПС Срок: постоянен

5. Своевременно Уведомяване на родителите на учениците отсъстващи системно от 
учебни занятия

Отг: Педагогически съветник Срок: постоянен



6. Определяне на отговорници по класове в помощ на комисията

Отг: Педагогически съветник, кл.р-ли Срок: м. IX-X. 2017г.

7. Представяне на презентации на теми:

- „Вредата от алкохола и тютюнопушенето”с учениците от 7 - 8 клас

- „Не на насилието и агресията в училище, в семейството и в обществото“ -  9 клас

- „ Наркотиците“ -  пороци на съвремието -  дебати с XI, XII клас

Отг: Педагогически съветник и кл. р-ли, ученически парламент

Срок: м.ХП.2017г. 
м. Ш.2018 г.

8. Провеждане на конкурс на тема “Моето училище- място без цигарен дим” /рисунка, 
карикатура, мултимедийна презентация/.

Отг:Сълзета Зейнева, кл. Р-ли Срок: м. Ш.2016г.
психолог

9. Разглеждане и обсъждане на Ученически съвет на темите:

- „Домашното насилие”

- „Влияние на медийното пространство върху юношите. Оценка на риска.”

- „Агресия в училището”

Отг: Педагогически съветник, УП Срок: по график

10. Провеждане на системна разяснителна работа в Часа на класа по проблемите на 
противообществените прояви на учениците чрез подходящи и ефективни методи и 
форми.

Отг: Кл.р-ли, и Педагогически съветник Срок: постоянен

11. Организиране и провеждане на анкета с ученици от всички класове на тема „Има ли 
случаи на училищен тормоз в нашето училище.”

Отг.: Педагогически съветник Срок: м. април

12. Изготвяне на предложения пред Директора и Педагогическия съвет за налагане на 
наказания на ученици.

Отг: Председател на комисия Срок: постоянен



13. Училищната комисия уведомява:

• МКБППМН за противообществените прояви на учениците в училището
• отделите за закрила на детето към Дирекция за социално подпомагане при 

получаване на информация за ученици, подложени на различно по вид насилие 
или за родители /настойници/, които трайно не полагат грижи при отглеждане на 
непълнолетните;

• органите на полицията, инспекторите от ДПС при наличието на данни за 
криминални деяния или за престъпни деяния срещу деца.

Отг: Председател на комисия Срок: постоянен

14. Запознаване на учениците и родителите с Наредба №1 на Община Хаджидимово за 
поддържане и опазване на обществения ред, чистотата и общественото имущество на 
територията на общината.

Отг: комисията Срок: м. Х.2017г.

15. Училищната комисия представя на местната комисия /при поискване/ за борба с 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни /КБППМН/ в началото на 
учебната година план за работа, а в края на учебната година- информация за дейността 
си.

Отг: Председател на комисия Срок: м.09.2015г. и
30.06.2016г.

V.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ

1. Училищната комисия взаимодейства с:

- Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и 
непълнолетни;

• Инспекторите от детска педагогическа стая;
• Районно полицейско управление;
• Отдел за закрила на детето;
• Център за социална рехабилитация;
• Обществени организации;
• Обществени възпитатели /ако има такива/
• Прокуратура;
• Здравни заведения;
• Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с 

противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Мерките, които използва Училищната комисия са в съответствие с Етичния кодекс 
на работещите с деца.

2. Училищната комисия провежда най-малко четири редовни заседания през учебната 
година.



3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.

4. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на Директора за 
налагане наказания на провинили се ученици, извършили правонарушения.

6. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти през учебната 
година: в края на първия учебен срок и в края на втория учебен срок.

7. Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до ОКБППМН за 
дейността си през учебната година.

УН.ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА

/ ЗАСЕДАНИЕ -  месец септември 2017г.

1. Приемане плана за дейността на комисията през учебната 2017/2018 г.

2. Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятия и посочване на 
конкретни отговорници за тяхната организация и контрол.

II ЗАСЕДАНИЕ -  месец декември 2017г.

1 .Отчет на класните ръководители и отговорниците за ученици с противообществени 
прояви.

2.Обсъждане дисциплината на картотекираните ученици и резултатите от проведените 
мерки.

3.Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.

III ЗАСЕДАНИЕ -месец март 2018г.

1 .Приемане на информация за дейността на училищната комисия през първия срок на 
учебната 2017/2018 г.

2.Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието 
на учителите, преподаващи в тях и предлагане на мерки за ограничаване на подобни 
прояви.

3. Изслушване на класни ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково 
поведение и вземане на мерки за решаване на проблемите на живеещите в 
неблагоприятна среда деца; застрашените от отпадане ученици; децата, жертви на 
насилие; децата с проблеми в общуването и справянето с училищните изисквания.

IVЗАСЕДАНИЕ -  месец юни 2018г.

1.Приемане на отчета за дейността на комисията през учебната 2017/2018 г.

2.Обсъждане на предложения за подобряване работата на Училищната комисия през 
следващата учебна година.

Изготвил:
Председател на комисията: Илвие Кокударева


