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УТВЪРЖДАВАМ: /П/ 

 

ЦВЕТЕЛИНА ВЪЛЧЕВА 

ДИРЕКТОР НА 96. СУ 

 

 
 

  ПЛАН 
 

ЗА РАБОТА НА УКБППМН 

 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 

 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

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

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните. 

 

 

2. Комисията е назначена със Заповед № 1314/09.09.2022 г. на Директора на 96. СУ, 

    както следва: 

 

 

  

Председател:   Рени Петрова                    зам.-директор по УД 

    

      

Членове:  1. Мариана Пенева          зам.-директор по УД  

                                                                 2. Албена Велчева                  зам.-директор по УД  

  3. Веселина Пановска         пед. съветник 

   4. Антоанета Стефанова        главен учител 

   5. Искрен Рачев                      старши  учител 

                                                                 6. Нели Симеонова         психолог 

                                                                  

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

правилници. 

 

                                            I. ЦЕЛ НА УКБППМН 

 

              1. Свеждане до минимум на противообществените прояви (тютюнопушене, употреба 

на алкохол и наркотици, кражби и други) на учениците. 

2. Да се възпитат у учениците коректни и толерантни междуличностни 

взаимоотношения. 

3. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване 

към гражданското общество. 
 

 

 

 

http://www.96sou.com/
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II. 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 връзка с техните родители. 

3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на 

противообществени прояви. 

4. Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и други с цел 

гражданско възпитание и образование на учениците. 

5. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и 

организации, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред 

малолетните и непълнолетните. 
 

III. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

1. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на УКБППМН, нейната роля 

и място в профилактиката с наркоманиите и взаимодействието й с другите институции. 

 

отг. Р. Петрова                                                                  срок: месец СЕПТЕМВРИ 

 

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

обучение. 

 

отг. Р. Петрова, Алб. Велчева                                         срок: месец СЕПТЕМВРИ 

 

 

3. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършили противообществени 

прояви. 

 

отг.  В. Пановска, И. Рачев, Нели Симеонова                    срок: ПОСТОЯНЕН 

 

4. Проучване на причините за отклонение в поведението на децата с отрицателни 

прояви и набелязване на конкретни мерки за въздействие. 

 

отг. В. Пановска, Ант. Стефанова,                                     срок: ПОСТОЯНЕН 

 

4.1. Диагностика на агресивните нагласи в гимназиален етап 

 

 отг. В. Пановска, Нели Симеонова                                  срок: месец НОЕМВРИ 

 

 

5. Извършване на психологически изследвания на застрашените ученици. 

 

отг. В. Пановска , Нели Симеонова                                  срок: ПОСТОЯНЕН 

 

6. Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати неизвинени 

отсъствия и изпълнението и спазването на училищния правилник. 

 

отг. Кл. ръководители                                                  срок: месеци ЯНУАРИ И МАЙ 

 

7. Запознаване на училищната комисия от класните ръководители със случаи на 

ученици, застрашени или извършили противообществени прояви и с деца, поставени в 

неблагоприятни условия на отглеждане.         

 

отг. Кл .ръководители                                                              срок: ПОСТОЯНЕН 



 

 

 

 

8. Провеждане на срещи 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. Насочване на родителите към подходящи подкрепящи 

институции. 

 

отг. В. Пановска, Нели Симеонова                                    срок: ПОСТОЯНЕН 

 

9. Провеждане на сбирки с класните ръководители за информиране и координиране 

на дейността, свързана с борбата срещу противообществените прояви сред учениците. 

 

отг. В. Пановска , Ант. Стефанова, И. Рачев, Алб. Велчева              срок: ПОСТОЯНЕН  

 

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

материали за противообществените прояви. 

 

отг. В. Пановска                                                        срок: ПОСТОЯНЕН 

 

11. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни 

знания на учениците. 

 

отг. Кл. ръководители,  В. Пановска                                  срок: ПОСТОЯНЕН 

 

12. Предложения пред директора и педагогическия съвет за налагане на 

дисциплинарни наказания на ученици. Информация за работата на комисиите. 

 

отг. Кл. ръководители                                                                срок: ПОСТОЯНЕН 

 

13. Превенция на училищния тормоз – изработване на политика за борба с тормоза. 

Включване в тематичните разпределения за Ч.К. теми за борба с тормоза и 

насилието. 

 

Отг. В. Пановска, Нели Симеонова                             срок: месец СЕПТЕМВРИ   

 

 IV.МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ 

 

14. Индивидуална работа с проблемни деца. 

 

отг. В. Пановска                                                            срок: ПОСТОЯНЕН 

 

15. Подпомагане на изоставащи ученици. 

 

отг. В. Пановска, учители                                                     срок: ПОСТОЯНЕН 

 

16. Работа с деца и техните родители, жертви на престъпно посегателство. 

 

отг. В. Пановска, Нели Симеонова                                      срок: ПОСТОЯНЕН 

 

17. Провеждане на индивидуално-възпитателна, корекционна и консултативна 

работа с тези деца. 

 

отг. В. Пановска                                                                      срок: ПОСТОЯНЕН 

 

18. Запознаване на учениците за осмисляне на основни проблеми, свързани с 

наркоманиите и сектите, с цел въздействие срещу поведението им. 



 

 

 

отг. В. Пановска                                      срок: месеци ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ, МАРТ 

 

19. Разглеждане на темата: "Наркоманията  индивидуален и национален проблем" с 

учениците в VIII клас. Презентации по темата в партньорство с IX РУ, РЗИ и др. 

 

 

отг. В. Пановска, Нели Симеонова                                  срок: месец ДЕКЕМВРИ 

 

20. Обсъждане проблемите на алкохола и битовия алкохолизъм и пораженията от 

него. 

      Презентации по темата. 

 

отг. Кл. ръководители, В. Пановска                    срок: месеци ЯНУАРИ, ФЕВРУАРИ 

 

21. Провеждане на беседи по следните теми: 

-    "Вредата от алкохола" 

-    „Кибертормоз” 

-    "Опасността от разпространението на сектите" 

 

отг. Кл. ръководители                                                                     срок: ПОСТОЯНЕН 

 

22. Подобряване на дисциплината и повишаване на успеваемостта на учениците чрез 

подпомагане на изоставащите. 

 

отг. Всички учители                                                                         срок: ПОСТОЯНЕН 

 

23. Обявяване на съревнование: "Клас без забележки за лоша дисциплина". 

 

отг. В. Пановска                                                                        срок: ПОСТОЯНЕН 

 

24. Запознаване на всички ученици с училищния правилник. 

 

отг. Кл. ръководители                                                              срок: месец СЕПТЕМВРИ 

 

25. Запознаване на учениците с нормите на поведение в обществото . 

 

отг. Кл. ръководители                                                                    срок: ПОСТОЯНЕН 

 

26. Запознаване на учениците със Закона за закрила на детето. 

 

отг. В. Пановска, Нели Симеонова                                           срок: месец ЯНУАРИ 

 

27. Оформяне на училищен кът "Правата на детето". 

 

отг. В. Пановска, Нели Симеонова                                         срок: месец ЯНУАРИ 

 

28. Организиране на мероприятия във връзка с превенцията на зависимостите, 

съвместно с ученическия съвет. 

 

отг. Уч. съвет, В. Пановска ,  Нели Симеонова                  срок: месеци МАЙ, ЮНИ 

 

 

 

 

 



 

 

29. Организиране на: 

 

 спортни празници; 

 викторини, състезания, съревнования; 

 посещение на исторически, културни и природни забележителности; 

 културни мероприятия. 

 

отг. Кл. ръководители, Учители по ФВС                                    срок: ПОСТОЯНЕН 

 

30. Сформиране на отбори по футбол, волейбол, баскетбол, бадминтон, тенис на маса 

за профилактика с противообществените прояви. 

 

Отг. Учители по ФВС, М. Пенева                                              срок: ПОСТОЯНЕН 

 

31. Насочване на учениците съобразно техните интереси към подходящи дейности и 

занимания. 

 

отг. В. Пановска                                                                  срок: ПОСТОЯНЕН 

 

32. Превенция на агресията чрез лично творчество: литературни конкурси, изложби, 

концерт. 

   Отг. Ант. Стефанова, Анг. Боянова, Ю. Горанова              Срок: ПОСТОЯНЕН                                                                 

 

33. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците и 

постигнатите успехи. 

 

отг. Р. Петрова,  В. Пановска                                              срок: ПОСТОЯНЕН 

 

 

34. Запознаване на родителите с различните дейности, свързани с предпазване на 

децата от противообществените прояви. 

 

отг. Кл. ръководители                                                              срок: ПОСТОЯНЕН 

 

 

35. Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни 

занятия. 

 

отг. Кл. ръководители                                         срок: ПОСТОЯНЕН 

 

36. Провеждане на своевременни срещи  разговори с родителите или настойниците 

на учениците с рисково поведение. 

 

отг. Комисия УКБППМН                                                     срок: ПОСТОЯНЕН 

         

37. Запознаване на родителите с техните права и задължения, съгласно приетите 

училищни правилници. 

 

отг. Кл. ръководители                                                         срок: месец СЕПТЕМВРИ 

 

 

V. ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

 

 ЗАСЕДАНИЕ  м. септември 

 

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



 

 

ЗАСЕДАНИЕ  м. декември 

 

1. Отчет от отговорниците и класните ръководители за учениците с 

противообществени прояви. 

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

 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ  м. март 

 

1. Приемане на информацията за дейността на училищната комисия през първия 

учебен срок. 

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

поведение. 

3. Обсъждане работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с 

участието на учителите, преподаващи в тях. 

 

 

ЗАСЕДАНИЕ  м. юни 

 

1. Приемане на отчета за дейността на комисията през настоящата учебна година. 

                2. Обсъждане на предложения за подобряване работата на училищната комисия през 

следващата учебна година.  

 

 

               

VI. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ: 

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

     Извънредни заседания се провеждат при необходимост. 

2. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет за налагане наказания 

на провинили се ученици, извършили правонарушения. 

3. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет в края на учебната 

година. 

 

Председател на УКБППМН: /П/ 

                                                                                                   / Р. Петрова /                                                                                                                

 
ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 10/ 12.09.2022 г. 

И УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1373/ 13.09.2022 г. НА ДИРЕКТОРА НА 96. СУ 

 
 


