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План за работата на УКБППМН
през учебната 2020/2021г.

Основни положения:
1. Училищната комисия е създадена на основание чл. 2, ал.1 ”а” от ЗБСППМН.
2. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет
Протокол №11 от 14.09.2020 г. в състав:

с

Председател: Михаил Ванев
Членове: Пресила Иванова
Димитър Михайлов
3. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни
планове и правилници / „Годишен план за дейността на училището”, Правилник за
дейността на училището и др./
4. Комисията води дневника за учениците - извършители на противообществени
прояви. В него периодично се отразяват основни данни за малолетни и
непълнолетни правонарушители, мотиви за извършване на постъпките,
здравословното им състояние, техните родители, мерки приложени за корекция и
възпитание, кратка информация за тенденциите в развитието и резултати от
индивидуално-възпитателната работа с тях.
5. УКБППМН е упълномощен орган на училището и училищното ръководство,
който организира и провежда целенасочена възпитателна работа с ученици, имащи
отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за
развитие и възпитание.

Цели на УКБППМН:
1. Свеждане до минимум на противообществените прояви /тормоза,
тютюнопушенето, употребата на алкохол, наркотици, кражби и др./ на учениците.
2. Оказване на помощ в учебната дейност на учениците с цел успешно завършване
на тяхното образование.
3. Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни
взаимоотношения.
4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване
към ценностите и изискването на гражданското общество.
5. Възпитаване на учениците в ангажираност с екологичните проблеми.
Основни задачи:
1. Опазване на обществената собственост и природните обекти.

2. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в
училището.
3. Системно провеждане на индивидуална възпитателна работа с ученици извършители на противообществени прояви и поддържане на връзка със техните
родители.
4. Системен контрол на поведението на ученици застрашени от извършване на
противообществени прояви.
5. Периодично разглеждане на постъпките на ученици, извършили
противообществени прояви.
6. Постоянен индивидуален контрол и въздействие на извършителите на нарушения.
Дейности и мероприятия с педагогическия колектив:
1.Запознаване на педагогическия колектив с плана за дейността на УКБППМН,
нейната роля и място в превенцията на противообществените прояви и връзката й с
други институции .
Отг. председател на комисията
Срок: м.октомври
2. Проучване и наблюдение на деца, живеещи в условията на повишени за
нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно социално положение
/непълно семейство,разтрогнати бракове и др./
Отг.: класния ръководител, комисията
Срок: м.октомври
3. Своевременно откриване на извършителите на противообществени прояви за
бързо и ефективно решаване на случаите и оказване на педагого-психологическо
въздействие.
Отг. членовете на комисията
Срок: постоянен

4. Обмен на информация с представители на ДПС, РУ на МВР и МКБППМН за
ученици, извършили противообществените прояви.
Отг.членовете на комисията
Срок: м. ноември
м. февруари
5. Сътрудничество с класните ръководители, в чиито класове има застрашени и
проявили се ученици, за проследяване на тяхното развитие и стимулиране на
активността им за учебна дейност.
Отг.:членове на комисията
Срок: постоянен

6. Предложение пред Директора и педагогическият съвет за налагане на
дисциплинарни наказания на учениците.
Отг. кл.ръководители, членовете на комисията
Срок: постоянен
Мероприятия и дейности с учениците
1. Запознаване на всички ученици с училищния правилник.
Отг.: кл.ръководители
Срок: м. октомври
2. Индивидуална работа с проблемни деца.
Отг. : кл.ръководители, членовете на комисията

Срок: постоянен

3. Запознаване на учениците и осмисляне на основните проблеми, свързани с
наркоманиите и сектите, с цел въздействие върху поведението им.
Отг.: кл.ръководители
Срок: постоянен
4. Следене поведението на учениците в училище и тяхното правилно
развитие.
Отг. : кл.ръководители, членовете на комисията
Срок: постоянен
5. Запознаване на учениците с нормите на поведение в обществото.
Отг. : кл.ръководители
Срок: постоянен
6. Насочване на учениците съобразно техните интереси към подходящи дейности и
занимания.
Отг. : кл.ръководители
Срок: постоянен
7. Поддържане на добър ред и вид на училищната сграда.
Отг. : кл.ръководители, членовете на комисията

Срок: постоянен

8. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците и
постигнатите успехи.
Отг. : кл.ръководители, училищно ръководство
Срок: постоянен
Мероприятия и дейности с родителите
1.Запознаване на родителите с мерките и дейностите, организирани в училище за
предпазване на децата от противообществени прояви.
Отг. : класният ръководител
Срок: м. октомври

2.Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия
и нарушили училищния правилник.
Отг: класният ръководител
Срок: постоянен
3.Провеждане на системни срещи-разговори с родителите или настойниците на
учениците с рисково поведение.
Отг.: класният ръководител
Срок: Съгласно графика на ДЧК
4. Запознаване на родителите с техните права и задължения съгласно приетия
училищен правилник.
Отг.: класният ръководител
Срок: м. октомври
5. Ангажиране на училищното настоятелство с проблемите на противообществени
прояви на учениците.
Отг.:членовете на комисията
Срок: постоянен
Взаимодействия на УКБППМН
1.УК работи в сътрудничество
с класните
ръководители, училищното
настоятелство и родителите.
2.УК съгласува дейността си с МКБППМН .
3.УК взаимодейства с :
- помощните органи на МКБППМН;
- Детска педагогическа стая;
- РУ на МВР;
- Дирекция „Социално подпомагане”;
- Отдел „Закрила на детето”;
- Център за обществена подкрепа / ЦОП / .
4. Провеждане на беседи с лекари от центъра по профилактика и лечение на
алкохолизма и зависимостта от наркотици.
Изготвил: Комисия в състав:
Председател: ...............................
/ М.Ванев /

Членове: 1. .................................
/ П. Иванова /

2. ................................
/ Д.Михайлов /

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет на
ПГСС „К.А.Тимирязев” с протокол №1 от 24.09.2020 г.

