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    І. Предмет на работа 

     

           Училищната комисия за превенция на противообществените прояви 

/УК/ е помощен орган на училищното ръководство за целенасочена 

възпитателна работа с учениците, извършващи противообществени 

прояви, и децата, които по силата на Закона  за закрила на детето, попадат 

в категорията „ Деца в риск ”.  

           Училищната комисия за превенция на противообществените прояви, 

осигурява връзка между учениците с противообществени прояви или 

ученици склонни към такива, с техните родители / настойници / и 

МКБППМН – община Монтана, ДПС към МВР и Дирекция „ Социално 

подпомагане ”, ОД „Закрила на детето” към МВР, КСУ – гр. Монтана, 

Детски център за застъпничество и подкрепа “Зона ЗаКрила” по 

местоживеене на ученика. 

Оказва обща подкрепа на учениците, съгласно Наредба за 

приобщаващо образование, с цел защита на неговите права и интереси, и 

преодоляване на проблемното поведение. 

             1.Училищната комисия за превенция на противообществените 

прояви е в следния състав: 

Председател: Камелия Иванова – педагогически съветник 

Членове: Траяна Цветкова         – старши  начален учител 

                 Снежанка Петкова     – старши прогимназиален учител  

                 Християн Владимиров - начален учител 

                 Галя Данова               – старши  начален учител в ЦДО 

                 Даниела Илиева         – медицински  фелдшер 

Протоколчик: Панайот Кашанов – старши  прогимназиален учител 

              2. Дейността на училищната комисия е съобразена и се основава на 

приетите училищни плановe и правилници, действащата стратегия във 

връзка с Механизъм за противодействие на насилието в институциите, 

както и въз основа на Наредбата за приобщаващо образование.  

              3. Училищната комисия води протоколна книга за отразяване на: 

- случаи на противообществени прояви сред учениците;  

- за ученици, живеещи в условията на повишени за нормалното им психо-

физическо развитие рискови фактори; 

- отразява системно проведените работни срещи - заседания. 

 

ІІ. Основна цел: 

          Основната цел е подчинена на основната мисия на ІV ОУ „Иван 

Вазов ” гр. Монтана: 

             1.Постигане на по – високи резултати в превантивната дейност при 

работата с деца, които попадат в категорията „Деца в риск ”, или „Деца от 

уязвими групи“ ; 

 



              2.УКБППМН осигурява възможност за подготовка, реализация и 

адаптация на учениците с противообществени прояви към училищната 

общност и гражданското общество. 

 

ІІІ. Стратегии в дейността на УКБППМН: 

 

1. Идентифициране на ученици, склонни към извършване на 

противообществени прояви – класните ръководители дават информация 

за класа – срок м.09 – 10.2020г.; 

2. Регистриране на ученици с противообществени прояви по възникнал 

случай и подаден сигнал; 

3. Системен контрол на поведението на учениците, склонни към 

извършване на правонарушения; 

4. Работа с учениците склонни към извършване на противообществени 

прояви, ученици – жертви на насилие, ученици – насилници, 

подстрекатели към насилие и техните родители; 

5. Работа с ученици извършващи онлайн – тормоз; 

 

ІV. Комуникационни дейности: 

 
 Изработване на информационно табло: „В света на интернет!”; 

                                                          Отг.: К. Иванова – пед. съветник, 

                                                     МКБППМН,ученици VІІ и VІІ клас и    

кл. ръководители                       Срок: м. ХІ – ХІІ. 2020г. 

 

  „Послания за Доброто!” –  изработване на флаери    

                                                  Срок: м. 02. 2021г.             

                                                 Отг.: председател УК, Л. Славчева, К. 

Иванова и ученици от VІ класове; 

 

 Провеждане на анкети и анализ на резултатите, с цел изучаване 

интересите на учениците с асоциални прояви и насочването им към 

подходящи извънкласни форми. 

                                                   Срок: при нужда 

                                                   Отг. УК и  класни ръководители 

 Моята добра постъпка – изложба на фотоси – м.04.2021г. – Т. 

Василева, К. Иванова и кл. ръководители – ІІ – VІІ класове  

  Годишни номинации за достойна постъпка и хуманно отношение; 

                                                      Срок: м. V - VІ. 2021г. 

                                                      Отг.: Председател на МО на класните 

ръководители, Сн. Петкова и Д. Тодорова 

 



 Подпомагане на класните ръководители и подържане на връзка със 

семействата на регистрираните ученици. 

                                                        Срок: целогодишен 

                                                        Отг.: УКПППМН 

 

 Консултиране на родители и деца с противообществени прояви със 

специалисти: психолог, педагог, социални работници, служители от 

ОД „Закрила на детето“; КСУ – Монтана; Детска педагогическа стая; 

МКБППМН и ОСНВ – Монтана. 

                                                       Срок: целогодишен 

                                                       Отг.: пед. съветник и институции 

работещи с деца /при нужда/ 

 

 Онлайн консултиране на ученици, родители и учители в случаи на 

пандемия или други кризисни ситуации; 

 Провеждане на онлайн – работни срещи на УКБППМН в случаи на 

дистанционно обучение по време на пендемия или други. 

 

 

V. Организационни дейности: 

 

 Идентифициране и картотекиране на деца необхванати или 

преждевременно напуснали училище, подлежащи на задължително 

обучение до 16 години. 

                                                      Отг.: ЗДУД,  

                                                      Хр. Владимиров и П. Кашанов  

 УК открива: 

- причините за противообществените прояви на учениците; 

- факторите, застрашаващи сигурността на учениците; 

- проблемите на учениците, живеещи в неблагоприятна семейна среда; 

- причините за системно непосещение на учениците и отпадналите; 

- случаите на малтретиране и насилие срещу децата; 

- включване на ученици с противообществени прояви в определени 

дейности с превантивен характер; 

                                        Отг.:Председател УК и класните ръководители 

                                        Срок: целогодишен 

 

 Координиране усилията на УКБППМН с  МКБППМН – община 

Монтана при работа с учениците, извършили противообществени прояви, 

морално застрашени от такива и имащи отклонения в поведението си в 

училище и извън него.                     

                                                                 Срок: при нужда  

                                                                 Отг.: председател на УК 



                              

 Съдействие на УКБППМН при срещи и разговори на регистрираните 

ученици и представители на извънучилищните организации за борба с 

противообществените прояви. 

                                                     Отг. Хр. Владимиров, П. Кашанов 

                                                     Срок: целогодишен    

 Спазване пропускателния режим в училище. 

                                                   Срок: целогодишен 

                                                   Отг.: Училищна охрана и дежурни екипи – 

учители на съответните места за дежурство; 

 Спазване на етичния кодекс при работа с ученици, техните 

семейства, педагогически и непедагогически персонал и училищното 

ръководство;                        Срок: целогодишен  

 

 УКБППМН представя на МКБППМН в началото на учебната година 

план за работа, а в края - информация за дейността си. 

                                                   Отг.: председател на УК 

                                                   Срок: м. октомври 2020г. 

                                                    срок: м. юли 2021г.  

 

 

 

       

 


