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ПЛАН
ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИ
ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ПРИ ГПЧЕ “ СИМЕОН РАДЕВ “ , гр. ПЕРНИК
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г.

Общи положения
1. Училищната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни лица е създадена на основание чл. 2 ал. 1 от ЗБППМН и работи като
помощен орган на училищното ръководство по организирането и
упражняването на възпитателната работа с ученици, които имат отклонения в
поведението или са поставени в неблагоприятни условия за възпитание и
развитие.
2. Комисията се състои от:
-

Директор – Т. Крумова
Педагогически съветник- С. Анева
Мирослав Илиев – учител
Слави Малинов – учител

Цел
Предпазване на учениците от рисково поведение чрез прилагане на мероприятия за ранна
превенция, както на децата с отклоняващо се поведение, така и на всички
останали.

Задачи
1. Установяване и вписване на децата с отклонения в поведението и на децата в риск в
училищната документация.
2. Проучване на причините и условията за проявата на това поведение.

3. Проучване на индивидуалните качества на ученеците и провеждане на превантивно –
възпитателна работа с тях.
4. Оказване на обща или допълнителна подкрепа на всеки ученик в зависимост от
индивидуалните им потребности
5. Превантивни мерки за превенция на ранното напускане на учениците от училище

Дейности и мероприятия
1. Запознаване на комисията с плана за учебната 2022/2023 г.
Отг.: председател на комисията
2. Запознаване на всички ученици с правилника за вътрешния ред.
Срок: м. септември 2022г.
Отг.: кл. ръководители
3. Картотекиране на учениците с поведенчески проблеми.
Срок: постоянен
Отг.: пед.съветник, кл. ръководители
4. Периодично разглеждане на постъпките на учениците, нарушили правилника за
вътрешния ред.
Срок: постоянен
Отг.: пед. съветник и кл.р-ли
5. Проучване на конкретните причини и условия за отклоняващото се поведение
на учениците и изработване на индивидуална корекционна програма за
обща или допълнителна подкрепа в зависимост от индивидуалните им потребности и
затруднения.
Срок: постоянен
Отг.: пед. съветник, учители
6. Включване на неформалните лидери – ученици в работата със съученици.
Срок: постоянен
Отг.: пед. съветник, кл. ръководители
7. Информационно обслужване на учениците и учителите по проблемите на рисковото
поведение.
Срок: постоянен
Отг.: пед. съветник, кл. ръководители
8. Родителите своевременно да бъдат информирани за негативните прояви и
неизвинените отсъствия на децата им.
Срок: постоянен
Отг.: пед. съветник, кл. ръководители
9.Запознаване на учениците от 8 до 11 клас с темата “Наркотици. Видове, причини за употребата и злоупотребата с тях. Превенция в училище.
Срок: м. I. 2023 г.

Отг.: пед. съветник
10. Запознаване на учениците от 8 до 11 клас с проблема за насилието в обществото – в семейството, в училище, в социалното ни обкръжение. Как да го разпознават и да се предпазват.
Срок: м. 2. 2023 г.
Отг.: пед. съветник
11. Запознаване на учениците от 8 до 11клас с темата – „Трафик на хора“
Срок: м. III. 2023 г.
Отг.: пед. съветник
12. Запознаване на учениците от 8 до 11 клас с начини за овладяване на конфликтиМедиация в училище.
Срок: м. III. 2023г.
Отг.: пед. съветник
13. Изследване на агресивността на учениците от IX до 11 клас. Сравнителен анализ на
получените резултати с тези от направените изследвания през изминалата
учебна година.
Срок: м. IV.2023 г.
Отг.: пед. съветник
14. Координиране на дейността на комисията с държавните и обществените органи и институции, имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни лица.
Срок: постоянен
Отг.: пед. съветник

