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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

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

срещу противообществените прояви на малолетните инепълнолетните. 

 

2. Комисията е назначена със Заповед № ……/ …...09.2019 г. на Директора на СУ”Св.св. 

Кирил и Методий“гр.Видин в следния състав: 

 

Председател: Венера Константинова Младенова  

Членове: 

- Живка 

-Марияна Целова 

-гл учител 

3. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и 

правилници. 

ІІ. ЦЕЛ НА УКБППМН: 

1. Възпитаване у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения. 

2. Предотвратяване нарушенията на правилника на училището и свеждане до минимум на 

противообществените прояви на учениците. 

Ш. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативнипрояви от учениците в 

училище. 

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

противообществени прояви и поддържане връзка стехните родители. 

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

свободното време на децата. 

4. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и организации, 

имащи пряко отношение към борбата спротивообществените прояви сред малолетните и 

непълнолетните. 

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ: 

1.Проучване на новоприетите ученици   

Срок: ІХ м.  

Отг: Ю. Живова 

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

Срок:  IX. 

Отг.: Кл. р-ли , А. Станкова, Р. Станкова 

3. Издирване и завеждане на отчет (картотекиране) на ученици, живеещи в условия на 

повишен риск за нормалното им психофизиологично развитие (лоши битови условия, непълни 

семейства, намален родителски контрол и др.) 

Срок:Хм. 

Отг. Кл.р-ли,УКБППМН 

4. Запознаване на учениците с ПДУ по точно- Раздел: Правата и задълженията на учениците 

Срок: ІХм. 

Отг. Кл. р-ели  

5.Водене на регистър на учениците с  наложени наказания за неспазването на училищния 

правилник и набелязване на корективни мерки за работа с тях 

Срок: ежемесечно 

Отг. УКБППМ 

6. 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.: Ю. Живова  



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

на детската престъпност. 

Срок: м. IX 

Отг. : Кл.р-ли 

8. Осъществяване на съвместна инициатива с ученическия съвет за участие в Благотворителни 

базари 

Срок: постоянен и ХІІм. 

Отг: Директор, Учителите по ИИ, УКБППМН, Пед.съветник 

9. Участие в І общински интерактивни игри съвместно с МКБППМН 

Срок: ІХм. 

Отг. Учители по ФВС и кл.р-ли 

10. С цел възлагане на определени отговорности на ученици, склонни към противообществени 

прояви, да се организират: 

- спортни празници 

- състезания 

- екскурзии, излети 

- културни мероприятия 

-беседи с психолог на теми, свързани с агресията и насилието, както и с други актуални теми; 

-приемен ден и час за работа с родители; 

Срок: през уч. година 

Отг.: Председатели ЕКК 

11. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците и постигнатите 

успехи. 

Срок: постоянен 

Отг. Директора 

12. Водене на ежемесечен регистър на учениците, допуснали 5 неизвинени отсъствия от 

учебни занятия. 

Срок - постоянен 

Отг.: Ю. Петрова и кл.р-ели 

V. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ 

ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ 

1. УК работи в сътрудничество с класните ръководители, педагогическия съветник, 

Училищното настоятелство и родителите. 

2. Координиране дейността на училищната комисия с: 

- Общинската комисия за превенция на противообществените проявина учениците; 

-Районно полицейско управление гр. Видин - Инспектор ДПС 

- Отделите за закрила на детето . 

VI. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

1. ЗАСЕДАНИЕ - м. септември 2019 год. 

- Приемане плана за дейността на комисията през настоящата учебнагодина. 

- 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. ноември 2019 год. 

- 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 год. 

- 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 год. 

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

преподават в тези класове. 

5. ЗАСЕДАНИЕ - м. юни 2020 год. 



- Приемане на отчет за дейността на комисията през настоящата учебнагодина. 

- Обсъждане на предложения за подобряване работата на училищната комисия през 

следващата учебна година. 

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Училищната комисия провежда пет редовни заседания презучебната година. 

1.1. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.. 

2. Комисията отчита дейността си пред педагогическия съвет два пъти през годината: в края на 

първия учебен срок и в края на втория учебен срок. 

 

 


