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работата на училищната Комисия за превенция на 
противообществените прояви 
на малолетни и непълнолетни

за учебната 2022/2023 година

Приет на заседание на Педагогически съвет 
с Протокол № 16/ 14.09.2022 г. и утвърдени от Директора 

със Заповед № РД-03-632/ 14.09.2022 г. 
и съгласувани с Обществен съвет към училището 

с Протокол №3/ 13.09.2022 г.
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/. Предмет

Проучването и подпомагането на психичното развитие и здраве на 
децата и юношите в системата на средното образование, подготовка за 
образователен и професионален избор и адаптирането на учениците към 
образователната и социалните системи и на последните към учениците.

//. Цели
Спомагане за по-успешно преодоляване от учениците на 

възникнали затруднения в училище, семейството и обществото. 
Създаване на предпоставки и условия за изграждане на 
високообразовани и подготвени за живота личности. Намаляване 
проявите на агресия в училище.

III. Задачи
1. Опознаване и проучване проблемите на учениците, причините за 
тяхното възникване и активно подпомагане за преодоляването им.
2. Усвояване от учениците на умения за самоконтрол и самовъзпитание, 
за създаване на положителна самооценка и самостоятелен избор на 
жизнена позиция.
3. Участие в организирането и провеждането на всички училищни, 
класни и извънкласни форми на работа по проблемите на гражданското 
образование и възпитание на учениците.
4. Подпомагане на педагогическия колектив по проблемите на 
възпитателната работа чрез диагностична и консултативна дейност на 
училищните комисии.
5. Осъществяване на връзки с държавните и обществените органи и 
организации, имащи пряко отношение към възпитателната работа и 
професионалното ориентиране на учениците.

IV. Общи положения:
1 .Училищната комисия извършва дейности, свързани с предотвратяване 
и превенция на противообществените прояви на малолетните и 
непълнолетните в училище и с осигуряването на нормалното развитие и 
възпитание на извършителите им.
2.Училищната комисия съвместно с ОКППГ1МН и ДПС осъществява
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следните дейности:
2.1 .Организира и координира превантивната дейност на територията на 
училището, издирва и установява съвместно с класните ръководители 
непълнолетните, които се нуждаят от помощ и вземат мерки за тяхната 
социална защита и развитие.
2.2.Организира и извършва диагностични изследвания по превенция на 
противообществените прояви на непълнолетните.
2.3. Със съдействието на класните ръководители следи отблизо 
поведението и развитието на непълнолетните от рисковите групи и 
подпомага правилното им развитие.
2.4. Съдейства и подпомага ОКПППМН в мероприятията за широко 
привличане на обществеността за предотвратяване и превенция на 
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни.
2.5. Изучава състоянието и причините за противообществените прояви на 
непълнолетните в училище. Прави предложения пред съответните 
държавни и обществени организации.
2.6. Подпомага родителите, които срещат затруднения при възпитанието 
на децата си.
2.7. Разглежда постъпките на непълнолетните в случаите, предвидени от 
закона.

I'.ДЕЙНОСТИ:
1. Засилване превантивната дейност с учениците от рисковите групи. 
Срок: постоянен
Отг.: кл .ръководители

2. Провеждане на системна индивидуална работа с ученици, извършили 
противообществени прояви.
Срок: постоянен
Отг.: кл .ръководители и председателя наУКПППМН

3. Работа със застрашените ученици.
Срок: постоянен
Отг. :кл.ръководител и и УКПППМН

4. Оказване на помощ и съдействие на класните ръководители при 
разглеждането с учениците на Конвенцията за правата на детето.
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Срок октомври-ноември 
Отг.: кл .ръководители

5. Запознаване на учениците с нормативните документи, 
регламентиращи наказателната отговорност на нарушителите на 
обществения ред и посегателства върху личността.
Срок: декември 
Отг.: кл .ръководители

6. Водене на отчет за застрашените и проявени ученици в ДФСГ “ 
Интелект”. На всички ученици да се изготви характеристика след 
биографично проучване.
Срок: постоянен
Отг.:Председателя на УКПППМН

7. Набиране на информация за ученици с девиантно поведение, с 
асоциални прояви, проблеми в овладяването на учебния материал и 
картотекирането им.
Срок: постоянен
Отг.:Председателя на УКПППМН

8. Провеждане на съвместни мероприятия с ДПС и РДВР, свързани с 
превенция на зависимостите, сектите и насилието.
Срок постоянен
Отг.:Председателя на УКПППМН

9. Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и 
родителите за противодействие срещу проявите на агресивност и 
насилие.
Срок:постоянен
Отг. Председателя на УКПППМН

10. Училищната комисия се задължава по сигнал на кл .ръководители, 
учители и родители да разглежда постъпките на непълнолетните и в 
присъствието на тях и на родителите да разяснява на непълнолетния 
правата му и последствията от постъпките му. С оглед на конкретния 
случай комисията е в правото си да предприеме или да предложи на ПС
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възпитателни или наказателни мерки.
Срок:постоянен
Отг.:Председател на УКПППМН

11. С цел превенция и противодействие срещу сектите перманентно да 
се осигурява на учениците и родителите необходимата информация за 
настъпването на новите религиозни движения и потенциални опасности 
от членовете в тях.
Срок: постоянен
Отг.:Председател на УКПППМН

12. При подаден сигнал за причиняване на имуществени вреди в 
училище, комисията може да реши непълнолетния да възстанови щетите 
съгласно разпоредбите предвидени в закона.
Срок: постоянен
Отг.:Председател на УКПППМН

13. Да се работи по сформиране на различни извънкласни дейности в 
които да бъдат включени всички ученици от рисковите групи.
Срок: постоянен 
Отг. :кл.ръководите ли

14. Да се провеждат анкети и проучвания с оглед засилване превенцията 
на зависимостта от наркотици, алкохол и тютюнопушене 
Срокгпостоянен
Отг:.Председател на УКПППМН

15. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, 
родители и училищно ръководство.
Срок: постоянен
Отг.:Председател на УКПППМН

16. Дейността на училищната комисия се съгласува и извършва с 
непрекъснатото съдействие на ОКППГ1МН и ДПС.
Срок: постоянен
Отг.:Председател на УКПППМН
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Състав на УКПППМН:
Председател: Михаела Карамфилова 
Членове:

1. Людмила Дончева
2. Росен Хаджиев


