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Планът е приет на заседание на ПС с Решение № 3 Към Протокол №09/12.09.2022г. 

mailto:school@ou-kovachitza.com


Класификация на информацията  
Ниво 0 [ TLP - WHITE] 

 
 
 
 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. УК е създадена на основание чл. 2, ал. 1,”а” от Закона за БППМН 
 
2. УК е избрана на редовно заседание на ПС с решение №6.2. към Протокол №8 от 
05.09.2022 година в следния състав: 
 
Председател : Бистра Дамянова 
Членове: 1. Юлия Борисова 
     2. Огнян Владимиров 
 
3. В работата си УК се съобразява с приетите училищни планове и правилници. 
 
4. Комисията ще работи с две групи. 
 

І група- ученици,извършители на противообществени прояви 
ІІ група- ученици, живеещи в условия на рискови фактори за нормално развитие. 

 
ІІ. ЦЕЛИ НА УКБППМН 
1. Да се сведат до минимум противообществените появи на учениците (тютюнопушене, 
кражби, насилие, безпричинни отсъствия). 
 
2. Да възпитават у учениците съвременни и коректни взаимоотношения ученик-
ученик,ученик-родител, ученик-общество. 
 
ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 
 
1.Учениците с ПП да бъдат поставени под постоянен контрол. 
 
2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици извършили ПП и 
подържане връзка с техните родители. 
 
3. Чрез организиране на извънкласни дейности в училището активно да се работи за 
гражданско възпитание и образование на учениците. 
 
4. Постоянна координация на дейността на УК с държавните и обществени органи и 
организации, имащи отношение към борбата с ППМН. 
 
ІV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 
1. Запознаване на учителския колектив с дейността на училищната комисия. 
           срок:м.09.2022 г. 
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2. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни знания на 
учениците. 
Отг.: Кл.р-ли         срок:м. 09.2022 г. 
3. Издирване и завеждане на отчет на ученици, живеещи в рискови семейни 
условия,влияещи върху поведението им (семейства с криминално проявени 
родители,семейства който злоупотребяват с алкохол и наркотици,семейства в който се 
употребява различен вид насилие). 
Отг.: УК и кл.р-ли        срок: м. 10.2022 г. 
 
4. Проучване на причините за отклонението на учениците с отрицателни прояви и 
своевременно набелязване на конкретни мерки за въздействие. 
Отг.:УК и кл.р-ли        срок: м. 10.2022 г. 
 
5. Издирване и завеждане на отчет учениците,извършители на ПП. 
Отг.:УК                       срок: м. 10.2022 г. 
 
6. Ежемесечна среща  на УК с провинилите се ученици и техните родители. 
Отг.:УК               срок:  учебна2022/2023 г. 
 
7. УК да прави предложения на Директора на училището и на ПС за налагане на 
дисциплинарни наказания на учениците с ПП. 
Отг.:УК               срок:  учебна2021/2022 г. 
 
V. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ 
 
1. Запознаване на всички ученици с училищния правилник и строго изискване за спазването 
му. 
Отг.:УК и кл.р-ли            срок: м. 09.2022 г. 
 
2. Следене поведението на учениците и тяхното правилно развитие. 
Отг.:кл.р-ли               срок: постоянен 
 
3. Запознаване на учениците с нормите на поведение в обществото. 
Отг.:кл.р-ли               срок: постоянен 
 
4. Провеждане на индивидуална работа с проблемните деца,като предварително са изяснени 
причините за проблемите им. 
Отг.:кл.р-ли               срок: постоянен 
 
5. Разяснителна работа в часовете на класа с видове ПП сред малолетните и 
непълнолетните,непрекъснато въздействие върху поведението им в обществото. 
Отг.:кл.р-ли               срок: м. 12.2022г. 
 
6.Провеждане на три учебни часа с морално-етични беседи в часа на класа , като освен 
учители да се канят и външни лектори. 
Отг.УК и :кл.р-ли                                  срок:  учебна2022/2023 г. 
 
7. Системни срещи с родителите на децата в рисково поведение. 
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Отг.УК и :кл.р-ли              срок: всеки месец 
 
8. Търсене на нови форми и дейности за ангажиране на свободното време на  учениците - 
спорт,туризъм,занимания по интереси. 
Отг.:кл.р-ли               срок: постоянен  
 
VІ. МЕРОПРИЯТИЯ С РОДИТЕЛИ 
 
1. Своевременно уведомяване на родителите на учениците със системни отсъствия от 
учебните занятия. 
Отг.УК и :кл.р-ли              срок: постоянен 
 
2. Запознаване на родителите с различни дейности,свързани  с предпазване на децата от 
ПП. 
Отг. :кл.р-ли                 срок: м.11.2022г. 
 
3. Постоянен контакт с родителите на ученици с агресивно и противообществено 
поведение. 
Отг.УК                срок: постоянен 
 
4. Среща-разговор с родителите на децата с цел набелязване на превантивни мерки. 
Отг.УК                  срок: м. февруари 2023 
г. 
VІІ. ВЗАЙМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ ОРГАНИ И 
ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ 
 
1. Координиране на дейността на УК със: 
 

-районната комисия за БППМН 
-детска педагогическа стая-ДПС 
 

2. Изпращане на информация на РК за появили се ученици,извършители на ПП,за 
родители,проявили нехайство във възпитанието на децата си,както и за взети мерки от УК. 
 Отг.Председател УК           срок: при необходимост 
 
3. Създаване на контакт и търсене на съдействие от РК и ДПС и специализираните 
кабинети. 
 Отг.Председател УК            срок: при необходимост  
 
4. Изпращане на отчет за работата на УК до РК 
Отг.Председател УК            срок: м. 07.2023 г. 
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