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П Л А Н 

 

ЗА РАБОТАТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИ  

 УЧЕБНА 2022/2023 ГОДИНА 

 

 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1. Приоритетна дейност на комисията е работата за справяне с 

противоправното поведение на учениците и превенция за намаляване на 

противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните. 

 2. Комисията е избрана на заседание на Педагогическия съвет с Протокол 

№15 от 01.09.2022 г. и назначена със Заповед на директора №1544/01.09.2022 г. в 

следния състав: 

 

Председател: Таня Божинова – зам. директор УД 

         

 

Членове:           1. Севдалина Сидерова - пед. съветник  

2. Здравка Ганева – логопед 

3. Жана Георгиева – учител 

4. Наталия Димитрова – учител  

5. Силвия Димитрова – учител 

6. Елка Петкова – психолог 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 

СУ "ДИМИТЪР БЛАГОЕВ" 
 

ГР. СВИЩОВ, УЛ."П.АНГЕЛОВ" № 17  6-05-41 ДИРЕКТОР; 6-05-91 ЗАМ.ДИРЕКТОР 

E-mail: soudblagoev@gmail.com,www.blagoevschool.org 

 



7. Марияна Лесичкова – соц. работник 

 

 3. УКПППУ проведе своето първо заседание на 12.09.2022 г. и прие План за 

работа през настоящата учебна 2022/2023 година. 

 4. Настоящият план за работа е приет на педагогически съвет с решение 

Протокол №16 от 13.09.2022 г. и утвърден от Директора на училището. 

 

ЦЕЛ НА УКПППУ 

       Превантивна и възпитателна дейност с ученици, склонни към 

противообществени прояви и формиране на умения за реализация, социализация, 

изграждане на култура на поведение и толерантни междуличностни 

взаимоотношения. 

 

ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ 

 1. Възпитателна работа с цел отстраняване на  причините  и  условията  за 

насилие, агресия, наркомании и др. противообществени прояви 

 2. Връзка и взаимодействие за съвместна работа между училището и МКБППМН, 

ДПС, ДСП Отдел ,,Закрила на детето'', ЦОП и обществени организации, имащи 

отношение към работата с деца и социална превенция. 

3. Проучване на конкретните причини и условия за отклонение в поведението на 

подрастващите. 

4. Установяване на учениците, живеещи в условия на повишени за нормалното им 

развитие рискови фактори. 

5. Създаване на организация за индивидуална възпитателна работа с ученици, 

извършили противообществени прояви и взаимодействие с МКБППМН, ДПС, ЦОП, 

ДСП Отдел ,,Закрила на детето 

6. Изучаване на причините, поради които учениците стават обект на престъпни 

посегателства. 

7. Съдействие за повишаване подготовката на учителите и възпитателите за 

работа по проблемите на противоправното поведение на учениците. 

8. Работа с родители с цел подпомагането им в процеса на възпитание на децата 

им. 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ 

1. Разработване и въвеждане на механизъм за противодействие на насилието между 

учениците и училищния тормоз и изграждане на система за превенция:  

 1.1. Диагностика на насилието в училище – входно-изходно ниво чрез анкети и 

тестове за насилие и тормоз в класовете, оценяване, анализ. 

               Срок: октомври 2022 г.                         Отг.: Кл.ръководители,  

пед.съветник/психолог 

соц. работник 

       1.2. Запознаване на класните ръководители с механизъм за овладяване на 

ситуации на насилие и тормоз между ученици. 

   Срок: ноември 2022 г.                           Отг.: Пед. съветник/психолог 

       соц. работник 

      1.3. Групова работа с учениците по класове за информирането им по 

проблемите на насилието – какво е насилие и тормоз, как да го разпознават, какви 

са последствията, как да противодействат на насилието. Изработване на стратегия и 

правила за справяне с насилието в класовете.  

    Срок: ноември 2022 г.                           Отг.: Пед. съветник, психолог 

      соц. работник 



1.4. Дискусии и решаване на казуси, свързани със случаи на насилие и тормоз в 

училище. 

   Срок: постоянен                                   Отг.: Кл. ръководители,  

   пед. съветник/психолог 

2. Срещи между училищното ръководство, УКПППУ, класните ръководители и 

преподаватели на класовете за обмен на информация за поведението на учениците 

в паралелките. Обсъждане на проблеми. Набелязване на възпитателни мерки за 

работа.  

                 Срок: октомври 2022 г.                      Отг.: Ръководството, Председателя на УК 

 

3. Съвместна възпитателна работа на класните ръководители и УКПППУ. 

                 Срок: постоянен                                  Отг.: Кл.ръководители,  

пед.съветник/психолог 

     соц. работник 

3.1. Класните ръководители запознават УК със случаи на ученици, застрашени от 

извършването на правонарушения или поставени в неблагоприятни условия за 

развитие и възпитание, с цел оказване на превантивна помощ.  

           Срок: постоянен                               Отг.: Председателя, Кл. ръководители 

       соц. работник 

3.2. Своевременно подаване на информация от класните ръководители и 

преподавателите на УК и педагогическия съветник за нарушения на реда и 

дисциплината от учениците. 

        Срок: постоянен                                 Отг.: Кл. ръководители,  

       пед. съветник/психолог 

 

4. Извършване оглед на местата, криещи риск за упражняване на насилие, 

травматизъм и други опасности, застрашаващи здравето и живота на учениците. 

                  Срок: септември 2022 г.                   Отг.: Ръководството, Председателя на УК 

 

5. Проучване на конкретните причини и условия за извършване на противообществени 

прояви  и набелязване на конкретни мерки за предотвратяване и намаляване броя им. 

Използване на възможностите предоставени от  Общински център за превенция и 

социална адаптация. 

                   Срок: постоянен                               Отг.: Председателя,  

          пед. съветник/психолог 

     соц. работник 

6. Периодично разглеждане простъпки на ученици, извършили противообществени 

прояви. 

                   Срок: постоянен                               Отг.: Председателя на УК и комисия 

 

7. Извършаване на психологически изследвания /чрез тестове и анкети/ на ученици с 

противоправно поведение. 

                   Срок: постоянен                               Отг. Кл. ръководители,  

педагог. съветник/психолог 

       соц. работник 

 

8. Включване на проявилите се и застрашени от противообществени прояви в 

подходящи и съобразени с интересите им дейности, които да ги ангажират и отдалечат 

от проблема. 

                    Срок: постоянен                              Отг.:  Кл. ръководителили 

 



9. Непрестанен индивидуален контрол и въздействие върху извършителите на 

нарушения. 

                     Срок: постоянен                            Отг.:УКПППУ 

        Кл. ръководителили,  

        пед.съветник/психолог/соц. работник 

10. Повишаване на комуникативната компетентност и умения на учениците с цел 

постигане на ефективно общуване, по-добро разбиране в процеса на междуличностното 

общуване и предотвратяване на конфликтни ситуации. 

                        Срок: постоянен                      Отг.: пед. съветник/психолог 

 

11. В часа на класа да се разглеждат материали, свързани с агресията и насилието сред 

учениците.                                                                                                                                                                                                           

                        Срок: постоянен                      Отг.: Класни ръководители 

12. Изготвяне на актуални табла, свързани с информиране и превенция по значими 

социални проблеми - тютюнопушене, наркомании и др. 

                           Срок: постоянен                     Отг.: Ученически съвет; Мед. фелдшер 

 

13. Организиране на мероприятия във връзка с превенцията на зависимостите за 

ангажиране свободното време на учениците чрез участия в клубове, състезания, 

олимпиади. 

    Срок: постоянен                     Отг.:  Кл.ръководители; Учители 

 

14. На базата на анализи и впечатления УКПППУ предлага на училищното ръководство 

и Педагогическия съвет инициативи за подпомагане на деца от социално слаби 

семейства,когато това представлява предпоставка за извършване на 

противообществени прояви и престъпления. 

                         Срок: постоянен                      Отг.: Председателя на УКПППУ 

 

15. Изпращане на предложения за образуване на възпитателни дела до МКБППМН за 

проявили се в тежка степен ученици. 

                           Срок: постоянен                    Отг.: Ръководство 

       Председателя на УКПППУ,  

         пед. съветник/психолог 

 

16. Отчитане работата на УКПППУ пред Педагогическия съвет и пред  МКБППМН - 

Община Свищов 

                         Срок: юни 2023 г.                   Отг.: Председателя на УКПППУ 

 

 

СЪВМЕСТНА ДЕЙНОСТ С  ДЪРЖАВНИ  ИНСТИТУЦИИ И ОБЩЕСТВЕНИ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Взаимодействие с ИДПС към  РУ на МВР за успешно решаване на проблемите със 

застрашените правонарушители. 

                      Срок: постоянен                       Отг.: Председателя на УКПППУ 

 

2. Съвместна работа с Център за обществена подкрепа, МКБППМН и обществени  

организации за провеждане на превантивни мероприятия  по проблемите на 

наркоманията, агресията и насилието, проституцията и трафика на хора, алкохолизма 

и тютюнопушенето, престъпността и противообществените прояви. 

                      Срок: постоянен                       Отг.: Председател УКПППУ,  

пед. съветник/психолог 



3. Провеждане на срещи-разговори в ЧК с ИДПС при  РУ на МВР, Секретар МКБППМН 

с цел запознаване на учениците със Закона за БППМН.  

                     Срок: ноември 2022 г.              Отг.: Председателя на УКПППУ,  

пед. съветник/психолог 

соц. работник 

 

 

4. Ангажиране на Училищното настоятелство с проблемите на противообществените 

прояви на учениците 

              Срок: постоянен                        Отг.: Ръководството, Председателя на УКПППУ 

 

РАБОТА С  РОДИТЕЛИТЕ 

 

1. Включване на родителския актив в решаване на проблемите с противообществените 

прояви на учениците. 

                       Срок: постоянен                       Отг.: Кл. ръководители, УКПППУ 

 

2. Привличане на родителската общественост в борбата срещу агресиите и насилието 

сред учениците. 

                       Срок: постоянен                       Отг.:Ръководството, Кл. ръководители 

 

3. При нарушаване на училищния ред и дисциплина от учениците, учителите да       

уведомяват своевременно родителите или настойниците. 

                      Срок: постоянен                        Отг.: Кл. ръководители 

 

4.  Предоставяне на правна и педагогическа литература на родителите. 

                Срок: постоянен                        Отг.: Кл. ръководители,  

         пед. съветник/психолог 

 

5.  Поддържане връзка с родителите на проблемни ученици и консултации и за 

превантивно въздействие. 

                 Срок: постоянен                      Отг.: Кл. ръководители  

       пед. съветник/психолог 

     соц. работник 

 

ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА: 

 

I.Заседание – м. септември 

1. Изготвяне и приемане на план за провеждане на дейността на УКПППУ  

II.Заседание – м. декември 

1. Отчет на за дейността през първи учебен срок на УКПППУ 

2. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси 

III.Заседание – м. февруари 

1. Приемане на отчета на комисията за І уч. срок 

2.Обсъждане на предложения за подобряване и оптимизиране работата на 

УКПППУ за ІІ уч. срок 

3. Обсъждане на работата с проблемните ученици и класове. 

IV. Заседание – м. юни 

1.Приемане на отчета за дейността на УКПППУ през изминалата учебна година 



V. Заседания за изслушване на ученици предложени за налагане на наказание 

по чл.199, ал.1, т.1-5 от ЗПУО и съгласно чл.117, ал.1,т.1-2 от Правилника за 

дейността на СУ,,Д. Благоев‘‘ 

VI. Извънредни заседания се провеждат по необходимост при възникване на 

проблемни ситуации и комисията излиза със становище пред ПС при СУ ,,Димитър 

Благоев''- гр. Свищов 

 

       Председател УКПППУ:/п/ 

          Т. Божинова 


