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Комисия за работа с проблемни ученици 
(КРПУ) 

 

Правилник 
 

Общи положения: 

  Комисията за работа с проблемни ученици (КРПУ) е доброволно 

сформирование в рамките на установения и действащ Ученически съвет при СОУ 

„Димитър Благоев“, представляваща екип от 6 ученика, които работят с цел 

подпомагане на ученици с отхвърлено, нежелано и опасно поведение, както за 

отделният индивид, така и за обществото като цяло. Дейността на комисията се 

изразява в изслушване, консултиране и съдействие за преодоляване проблемното 

поведение на ученици, чиито решения, действия и постъпки представляват форми на 

недопустимо поведение съгласно обществените норми, училищния правилник и 

моралния кодекс. Организира и провежда превантивни възпитателни дейности за 

предпазване на учениците от негативни прояви, следствие влиянието на 

неблагоприятни фактори. 

 

Критерии за предлагане и приемане на ученици за изслушване: 

1) Системно нарушаване на правилника за вътрешния ред в училище. 

2) Ученици, които нарушават правата на други ученици, учители и персонала 

на училището, унижават личното им достойнство или прилагат форми на 

психическо и физическо насилие върху тях. 

3) Ученици с ясно изразена пряка и непряка дискриминация, основана на пол, 

раса, народност, етническа принадлежност, произход, религия или вяра, 

образование, политическа принадлежност, обществено положение, 

увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, 

имуществено състояние и други дискриминационни признаци. 

 

  



2 
 

Членове на КРПУ 
 

Председател- Йоан Анатолиев (XIа клас) 

Заместник председател- Йоана Мачева (IXа клас) 

Протоколчик- Цветелина Димитрова (IXа клас) 

Отговорник за връзка с учителя (ОВУ)- Яна Гецова (VIIIа клас) 

Отговорник за връзка със съученика (ОВС)- Браян Марков (XIа клас) 

Личен асистент- Любен Томов (Xа клас) 

Арбитър – Красимира Кирчева (учител-отговорник за дейността на УС) 

Статут на членовете на съвета 
 

Председател -  свиква Комисията и ръководи цялостната й дейност. Председателят  
на Комисията изготвя доклад с мотивирани предложения относно призоваване или 
отказ на предложение за изслушване на ученик. 
 
Заместник председател -  подпомага Председателя при осъществяване  
ръководството на комисията. Заместник-председателят изпълнява функциите на 
Председател в случаите, когато изрично е упълномощен за това. 
 
Протоколчик-  води протокол на мястото и времето на провеждане на заседанието; 
имената на присъствуващите членове на Комисията; присъствувалите за изслушване  
ученици; дневния ред; направените предложения за решения; проведените 
гласувания и резултатите от тях, като се посочва как е гласувал всеки от членовете на 
съвета; взетите решения. 
 
Отговорник за работа с учителя (ОРУ) – среща се с учителите, които са били пряко 
засегнати, имат отношение или наблюдения върху поведението на предложения за 
изслушване ученик и провежда разговори с тях с цел изясняване деянията на ученика 
довели до предложението му за среща с Комисията. Води си записки и запознава 
дословно Комисията с информацията получена от съответния учител и член на 
Ръководството. 
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Отговорник за работа със съученика (ОРС) - среща се със съучениците,които са 
били пряко засегнати, имат отношение или наблюдения върху поведението на 
предложения за изслушване ученик и провежда разговори с тях с цел изясняване 
деянията на ученика довели до предложението му за среща с Комисията. Води си 
записки и запознава дословно Комисията с информацията получена от съответния 
клас или съученик. 
 
Личен асистент -  след проведен разговор и взето решение за действие на 
Комисията личният асистент осигурява подкрепа на конкретния ученик да се научи да 
контролира поведението си. Изгражда отношения на доверие с ученика. Следи и 
разпознава ситуации, в които могат да възникнат конфликти между ученика и други 
представители на училищната общност (учители, ученици, персонал) като съдейства 
за тяхното предотвратяване, осмислянето на действията довели до конфликта от 
страна на наблюдавания ученик и същевременно информира Комисията.  
 
Арбитър – взема отношение и се намесва в работата на Комисията само и 
единствено когато има равенство при вземането на решение или е изрично помолен 
за съдействие при решаване на казус или събиране на информация за действията на 
ученика, който ще бъде изслушван.  Информира се системно за дейността на 
Комисията и следи дали по време на работа си тя спазва правата на детето и ученика 
както и че не възлага на учениците несвойствени за тях задачи. 

 
Ред и начин за провеждане работата на комисията 

  1) Комисията приема предложения за ученици с девиантно поведение всеки 

ден в рамките на установения график за учебни занятия. 

  2) След получаване на сигнал Комисията се ангажира в 5 дневен срок да вземе 

съответните мерки и да се организира за свикване на събрание и изслушване на 

предложения ученик. 

  3) В случай, че при Комисията пристигнат повече предложения се прави 

извънредно заседание, на което се взема решение за приоритетни действия спрямо 

учениците с по-тежки провинения. 

  4) Комисията се свиква на заседание от нейния Председател. Съобщението за 

дневен ред се представя от Заместник-председателя най-малко 5  учебни дни преди 

заседанието на Комисията. В този срок ОРУ и ОРС събират информация за деянията 

на предложения ученик, като същия получава покана за изслушване не по-малко от 2 

дена преди заседанието. 
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График на заседанията 

Ден за заседание на комисията- понеделник 14:00 

Стая: 206 - горен курс 

 

Кворум 

Заседание на Комисията се провежда в присъствието на 5 от 6те члена. При 

липса на кворум заседанието се отменя и се насрочва нова дата, която при 

наличието на нужда от вземане на спешни мерки и бърза реакция може да бъде 

различна от заложената в графика на заседанията. 

 

Публичност на протоколите 

Препис-извлечения от протоколите, съдържащи решенията на Комисията ще 

бъдат публично представяне в сайта на училището: www.blagoevschool.org 

 


