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  Утвърждавам: 

 

Петя Георгиева 

 Директор на ОУ”Алеко  

Константинов”, 

 гр.Червен бряг 

 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯ И ДЕЙНОСТТА  

НА КОМИСИЯТЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ УЧЕНИЦИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022г. 

 

Планът е съобразен със спецификата на учебното заведение и предвижда дейности за 

осъществяване на превенция на асоциалните прояви на учениците. 

 

І. Състав на комисията: 

                   1. Председател: Денчо Вълчев  

                   2. Членове: Ивелина Цветанова 

                                       Зорница Николаева 

                                         

 

ІІ. Основна цел: Организиране и провеждане на превантивни и възпитателни дейности 

за предпазване на учениците, застрашени от извършване на негативни прояви, 

вследствие влиянието на неблагоприятни фактори от обкръжаващата ги среда. 

 

ІІІ. Дейности: 

 

1. Проучваща дейност: Срок Отговорник 

Установяване причините за асоциални прояви на 

учениците; 

 

постоянен Комисия, 

Класни р-ли 

Индивидуална оценка на всеки ученик. Изследване 

проблемите на учениците, живеещи в 

неблагоприятна среда; 

 

ноември 

февруари 

2021/2022г. 

Комисия, 

Класни р-ли 

 Проучване на причините за системни отсъствия от 

училище, отпадане и бягства от дома. 

ноември 

май 

Комисия, 

Класни р-ли 



 

 

2021/2022г. 

 Писмено регистриране и съхраняване на данните от 

проучванията, извършени от класните р-ли 

 

 

декември 

април 

2021/2022г 

Комисия, 

Класни р-ли 

 Търсене на възможности за включване на децата с 

нежелано поведение в определени дейности с 

превантивен характер 

 

постоянен  класни р-ли 

и учители 

2. Коригираща дейност: 

Комисията може да предлага мерки за: 

 

  

Ограничаване на асоциалните прояви на учениците; 

 

постоянен комисия 

Повишаване сигурността на учениците в училище и 

в района около него; 

постоянен Комисия 

Класни р-ли 

Инспектор ДПС 

Търсене на възможности за разрешаване на 

проблемите на застрашените от отпадане ученици; 

деца, жертви на насилие; деца с проблеми в 

общуването; 

След 

установяване 

на проблема 

Комисия,  

Кл. р-ли, 

ресурсен у-л 

3. Уведомяваща дейност: 

 

  

 Своевременно информиране на родителите за 

поведението на децата им; 

След 

установяване 

на проблема 

Комисия,  

Кл. р-ли 

 Уведомяване на МКБППМН за асоциалните прояви 

на ученици; 

След 

установяване 

директор 

Уведомяване на ОЗД и органите на полицията при 

наличие на данни за криминални прояви, 

извършени от ученици или за престъпни 

посегателства срещу деца. 

След 

установяване 

директор 

4. Подпомагаща дейност:  

 

 

Реализиране на дейности в училище, свързани с 

превенцията на асоциалните прояви; 

Постоянен  Класни р-ли 

възпитатели 

 Провеждане на дискусии в ЧК /примерни теми: 

„Футболно хулиганство”, „Игра с пиратки”, 

„Агресия в отношенията”, „Насилието в училище”, 

„Живот без наркотици” 

периодичен Класни р-ли  

 Организиране на извънкласни дейности /спортни 

празници, училищни тържества, извънкласни форми 

за работа/ с цел осмисляне свободното време на 

учениците. 

През 

учебната 

година 

Класни р-ли,  

възпитатели 

 

Разработване съвместно с класния р-л на 

индивидуални корекционни програми за ученици с 

негативни прояви. 

След 

установяване 

Класни р-ли, 

ресурсен у-л 

 

 

 

 

 



 

 

 

ІV. Взаимодействие: 

 

1. УК работи в сътрудничество с директора, класните ръководители, ресурсните 

учители и родителите; 

2. УК съгласува дейността си с МКБППМН; 

3. УК взаимодейства с инспекторите от ДПС, ОЗД, НПО 
 
 
 

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 МКБППМН  за 

дейността си през учебната година.    
 
 
 
 
 
 

                                                                                         


