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Основни положения 

1.Училищната комисия е създадена на основание чл.2, ал.1б,”а”от ЗБСППМН. 

2.Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет с Протокол № 10 

/09.09.2020г. и е в състав: 

Председател: Елена Карабойдева – зам.директор 

Членове: 1. Марияна Тодорова – зам.директор 

                2. Таня Полихронова – зам.директор 

                3.  Таня Каражекова – уч.психолог 

                4.  Димитър Димитров – учител 

                5. Ваня Хъркова – учител 

                6. Тодор Ангелов - учител         

3. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и 

правилници, Закона за предучилищното и училищното образование и Наредбата за 

приобщаващо образование. 

4. Комисията води дневник за извършителите на противообществени прояви и 

ученици(ако има такива), живеещи в условия на повишени за нормалното им развитие 

рискови фактори. В него периодично се отразяват основни данни за малолетни 

правонарушители, мотиви за извършване на постъпките, техните родители, 

здравословно състояние, 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. Намаляване броя на противообществените прояви/тютюнопушенето, употребата 

на алкохол, наркотици, кражби и др./ на учениците. 

2. Превенция и противодействие на случаите на училищен тормоз. 

3. Оказване на помощ в учебната дейност на учениците с цел успешна личностна 

реализация и активен граждански живот и придобиване на компетентности за 

прилагане на принципите на устойчиво развитие. 

4. Възпитаване и формиране на толерантност и уважение към етническата, 

националната, езиковата и религиозна  идентичност на всеки ученик. 

5. Съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност. 

Основни задачи: 

1.Опазване на училищната собственост и училищното имущество. 



2.Намаляване на условията, пораждащи негативни прояви в училището. 

3.Системно провеждане на индивидуална възпитателна работа с ученици-извършители 

на противообществени прояви и поддържане на връзка с 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 нарушение. 

Разпределение на регистрираните ученици за индивидуална работа с членове на 

комисията. 

Видове мерки 

1.Индивидуална работа на класния ръководител с ученика, родителите и представител 

на общинската комисия за БППМН 

2. Индивидуална работа на член на комисията с ученика и родителите. 

3. Предложение пред Директора на училището и Педагогическия съвет за налагане на 

санкции, съгласно Закона за предучилищно и училищно образование и Правилника за 

дейността на училището. 

4.Предложение за завеждане на отчет в Детска педагогическа стая. 

5. Предложение доМКБППМН за образуване и разглеждане на възпитателно дело. 

6. Периодични срещи на училищната комисия със служители на Детска педагогическа 

стая. 

7. Индивидуална работа с Националната мобилна група за психологическа подкрепа за 

деца в риск. 

Дейности и мероприятия с педагогическия колектив: 

1.Запознаване на педагогическия колектив с дейноста на УКБППМН, нейната роля и 

място в превенцията на противообществените прояви и връзката и с други институции. 

                                                                                                           Срок: м. септември 

                                                                                                           Отг: председател на 

комисията 

2. Проучване на деца, живеещи в условията на повишени за нормалното им развитие 

рискови фактори и неравностойно социално положение/непълно семейство, 

разтрогнати бракове и др./ 

                                                                                                           Срок: м. октомври 

                                                                                                           Отг: класни 

ръководители 



3. Проучване на ученици с рисково поведение/личностни проблеми и проблеми, 

свързани с адаптирането им в училищната среда. 

                                                                                                          Срок: м. октомври 

                                                                                                          Отг: класни ръководители 

4. Своевременно откриване на извършителите на противообществени прояви за бързо и 

ефективно решаване на случаите и оказване на педагого-психологическо въздействие. 

                                                                                                            Срок: постоянен 

                                                                                                            Отг:членовете на 

комисията 

5.Обмен на информация с представител на ДПС за ученици, извършили 

противообществени прояви. 

                                                                                                            Срок: постоянен 

                                                                                                            Отг: членовете на 

комисията 

6.Включване на представители от ученическите съвети при разглеждане на конкретни 

случаи на агресия и ученически тормоз в практиката на УКБППМН 

                                                                                                            Срок: постоянен 

                                                                                                            Отг: класните 

ръководители 

7.Сътрудничество с класните ръководители, в чиито класове има застрашени и 

проявили се ученици, за проследяване на тяхното развитие и включването им в 

определени извънкласни дейности с превантивен характер. 

                                                                                                            Срок: постоянен 

                                                                                                            Отг: пом.дир. по УВД 

8.Сътрудничество с медиите за разпространение на информация за добрите практики и 

резултати в края на първи и втори срок при отчитане на дейноста на КБППМН 

                                                                                                            Срок:м. февруари,м. 

юни 

                                                                                                         Отг: председателя на 

комисията 

9.Организиране на среща на класните ръководители с представител на ДПС, с цел 

запознаване с причините, пораждащи агресивно поведение у учениците 

                                                                                                            Срок: м. февруари 

                                                                                                            Отг: зам.дир. по УВД 

 



10.Предложения пред Директора и Педагогическия съвет за налагане на дисциплинарни 

наказания на учениците 

                                                                                                             Срок: постоянен 

                                                                                                             Отг: членовете на 

комисията 

Мероприятия и дейности с учениците 

1.Запознаване на учениците с наредба №1 на община Хасково за поддържане и 

опазване на обществения ред и имущество  на територията на общината. 

                                                                                                     Срок: м. 

септември/октомври 

                                                                                                     Отг: класните ръководители 

2. Запознаване на всички родители и ученици с училищния правилник. 

                                                                                                     Срок: м. 

септември/октомври 

                                                                                                     Отг: класните ръководители 

3. Сформиране на дежурни екипи от ученици в помощ на дежурните учители, които да 

следят за нарушения в междучасията. 

                                                                                                     Срок: м. септември 

                                                                                                     Отг: зам.дир. по АСД 

4. Системно провеждане на индивидуална възпитателна, корекционна и консултативна 

работа с учениците с противообществени прояви. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                        Отг: класните ръководители, уч. 

психолог 

5.Участие на УКБППМН съвместно с клубовете по интереси в училището за осмисляне 

на свободното време на учениците 

                                                                                                     Срок: м. октомври-м. юни 

                                                                                     Отг: комисията, ръководителите на 

клубове 

6.Популяризиране на националната телефонна линия за деца 116 111, интернет адреси, 

координати на институции, към които засегнатите групи могат да се обърнат в случай 

на насилие. 

                                                                                                     Срок: м. ноември 

                                                                                           Отг: класните ръководители, 

комисията 

7.Провеждане на дискусия в часа на класа в 8-те класове на тема, свързана с проявите 

на агресията и насилието, трафика на хора и наркотиците. 

                                                                                                     Срок: м. януари 

                                                                     Отг:класните ръководители, членовете на 

комисията 

8.Провеждане съвместно с местната комисия на „Деня на розовата фланелка” по повод 

световния ден срещу тормоза в училище 



                                                                                                     Срок: м. февруари 

                                                                                           Отг: класните ръководители, 

комисията 

9.Провеждане на час на класа на тема „Да кажем „НЕ” на наркотиците”, 7-12 клас 

                                                                                                     Срок: април 

                                                                    Отг: класните ръководители, членовете на 

комисията 

 

10. Организиране и провеждане на спортен празник под мотото „Да на спорта-Не на 

дрогата” 

                                                                                                     Срок: м. май 

                                           Отг: преподавателите по физическо възпитание и спорт, 

комисията 

 

Мероприятия и дейности с родителите 

1.Запознаване на родителите с мерките и дейностите, организирани в училище за 

предпазване на децата от противообществени прояви. 

                                                                                                     Срок: м. октомври 

                                                                                                     Отг: класните ръководители 

 

2. Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия и 

нарушили училищния правилник. 

                                                                                                     Срок: постоянен 

                                                                                                     Отг: класните ръководители 

 

3. Провеждане на системни срещи-разговори с родителите или настойниците на 

учениците с рисково поведение. 

                                                                                                     Срок: съгласно графика на 

ЧК 

                                                                                               Отг: класния ръководител, 

комисията 

 

4. Запознаване на родителите с техните права и задължения, съгласно приетия 

училищен правилник. 

                                                                                                     Срок: м. октомври 

                                                                                     Отг:класния ръководител, ЗДУД 

 

5.Осъществяване на контакти с родители, които се нуждаят от подкрепа, за да 

съдействат на образованието и развитието на своите деца / разговори, методически 

материали за класните ръководители и родителите /. 

Срок: постоянен 

Отг: членовете на комисията 



 

 

                                                                                    

 


