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I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Училищната комисия е създадена на основание чл.2,ал.А от Закона за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

2.  Комисията е назначена със Заповед .........................г. на Директора на ПГХРТ „Цар 

Симеон Велики” гр. Провадия в следния състав: 

Председател: Н. Динкова-учител 

Член: Д. Недкова-учител 

Работата на ПБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и 

правилници. 

 

II.ЦЕЛ НА ПБППМН: 

1.Свеждане до минимум на противообществените прояви (сбивания, дисциплинарни 

нарушения, тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици и др.) на учениците. 

2.Да се възпитат у учениците коректни и толерантни междуличностни отношения. 

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 от учениците в 

училище 

2.Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици, извършители на 

противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители. 

3.Организиране на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други за 

осмисляне на свободното време на учениците и за подпомагане на гражданското им 

възпитание и образование. 

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 ПО ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

1.Запознаване на педагогическия колектив с дейността на ПБППМН, нейната роля и място 

в превенцията на отклоняващото се поведение на децата. 

                                                                                                                   Срок: м.10.2019г. 

                                                                                                                   Отг.:Н. Динкова 

2.Издирване на ученици ,извършители на противообществени прояви. 

                                                                                                                   Срок: постоянен 

   Отг.:Кл. ръководители 

3.Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на задължително обучение.  

                                                                                           Срок: м. IX 

                                                                                                              Отг.:Кл. ръководители 



4.Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати отсъствия по 

неуважителни причини и изпълнението и спазването на училищния правилник. 

         Срок: ежемесечно 

           Отг.:Кл. ръководители 

5.Периодично разглеждане на постъпките на ученици, извършили противообществени 

прояви, проучване на причините за отклонение в поведението им и набелязване на 

конкретни мерки за въздействие. 

 Срок:ежемесечно 

 Отг.: психолог 

6.Съдействие от училищната комисия на класните ръководители и осигуряване на 

материали за превенция на противообществените прояви. 

 Срок:ежемесечно 

 Отг.:психолог 

7.Включване в плановете на класните ръководители за часовете на класа на теми за 

превенция на детската престъпност. 

 Срок:м.IX 

 Отг. :Кл. ръководители 

8.Информиране на общинската комисия за образуване на възпитателни дела и прилагане 

на възпитателни мерки при наличие на ученици с противообществени прояви в училище. 

 Срок: ежемесечно 

           Отг.:зам.д-р В.Железова 

9.Съдействие на класните ръководители и психолога за преодоляване на възникнали 

проблеми с отделни ученици или група ученици. 

   Срок: през уч. година 

          Отг.:Кл. ръководители 

10.Организиране на свободното време на учениците чрез: 

- спортни празници 

-викторини, състезания 

-пленери, образователни лагери 

-културни мероприятия 

            Срок: през уч. година 

     Отг.:учителите 

11.Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците и 

постигнатите успехи 

             Срок: през уч. година 

             Отг. Директор 

12.Уведомяване на родителите на учениците, допуснали 5 отсъствия по неуважителни 

причини 

       Срок: постоянен 

       Отг.:Кл. Ръководители 

V.МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ 



1.Запознаване на всички ученици с училищния правилник. 

     Срок: до  30.09.2019г. 

     Отг.:Кл. ръководители 

2.Индивидуална работа с проблемни деца  

     Срок: постоянен 

     Отг: Психолог 

3.Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по проблемите на 

противообществените прояви срещу малолетните и непълнолетните чрез подходящи и 

ефективни методи и форми. 

      Срок: постоянен 

      Отг.:Кл. ръководители 

4.Провеждане на беседи на теми: 

-Тютюнопушенето-враг на човека 

-Вредата от алкохола 

-Не на наркотиците 

-Негативите и вредите от ранното забременяване 

       Срок:30.04.2020 г. 

       Отг. инспектор ДПС 

5.Подобряване на дисциплината и повишаване успеваемостта на учениците чрез 

подпомагане на изоставащите. 

       Срок: постоянен 

             Отг.: педагогически екип 

VI.МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИТЕ 

1.Запознаване на родителите с техните права и задължения съгласно приетите училищни 

правилници. 

 Срок: IX 

                Отг.:Кл. ръководители 

2.Провеждане на срещи-разговори с родители или настойници на ученици с рисково 

поведение. 

        Срок: постоянен 

        Отг.: Психолог, Кл. р-ли 

3.Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебните занятия. 

        Срок: постоянен 

                 Отг.:Кл. ръководители 

VII.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 

ОРГАНИЗАЦИИ 

1.УК работи в сътрудничество с класните ръководители, психолога и родителите. 

2.Координира дейността на училищната комисия със: 

-Общинската комисия за превенция на противообществените прояви на учениците. 

-РУ МВР гр. Провадия-Инспектор ДПС 

-Отдел закрила на детето 



-Център за обществена подкрепа. 

 

VIII.ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

1.ЗАСЕДАНИЕ-м. Септември 2019 г. 

-Приемане плана за дейността на комисията през настоящата учебна година. 

-Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси. 

Изготвяне на график за провеждане на дейностите и посочване на отговорници за тях. 

2.ЗАСЕДАНИЕ-м.декември 2019 г. 

Информация от кл. ръководители и от отговорниците на класовете за ученици с 

неприемливо поведение в училище. 

-Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси. 

3.ЗАСЕДАНИЕ-м.февруари 2020 г. 

-Приемане на информацията за дейността на училищната комисия през първия учебен 

срок. 

-Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково 

поведение. 

4.ЗАСЕДАНИЕ-м.април 2020 г. 

-Обсъждане на класове, в които има възникнали проблеми. Участват учители, които 

преподават в тези класове. 

5.ЗАСЕДАНИЕ-м. юни 2020 г. 

-Приемане на отчет за дейността на комисията през настоящата учебна година. 

-Обсъждане на предложения за подобряване работата на училищната комисия през 

следващата учебна година. 

 

IX.ПРЕДХОДНИ ЗАДАЧИ И РАЗПОРЕДБИ 

1.Училищната комисия провежда две редовни заседания през учебната година. 

Извънредни заседания се провеждат при необходимост. 

2. Ако има провинили се ученици и извършили правонарушения, ПБППМН докладва на 

заседание на Педагогическия съвет за налагане на наказания. 

3.Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти в годината: в края 

на първия учебен срок и в края на втория учебен срок. 

4.Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация за ученици с 

противообществени прояви и за мерките, които са реализирани спрямо тях. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


