ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“
гр.Благоевград, 2700, ж. к. Ален мак, тел: 073/885288, 885289;email: pgi@pgiblg.com
УТВЪРДИЛ:
ДИРЕКТОР:
/А. Бояджиева-Пенкова/

П Л А Н ЗА РАБОТАТА НА
УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
УЧЕНИЦИТЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Училищната комисия е създадена в изпълнение на Националнаия
план за противодействие на престъпленията на малолетни и непълнолетни.
2.Комисията е утвърдена със Заповед №РД08-1728/04.09.2017г. на
директора на ПГИ „Иван Илиев“ - Благоевград и дейността и се основава
на приетите училищни планове и програми.
Председател: Милена Методиева –
философски дисциплини;

старши учител по философия и

Членове:
1. Антоанета Величкова – Цонева – старши учител по математика
2. Илия Вълчев – педагогически съветник
3.Ани Николова – медицинска сестра в ПГИ
Асоциирани членове:
5.Иван Дралев – председател на училищното настоятелство
6.Стоян Маламов – инспектор „Детска педагогическа стая“ към
второ РУП.
I. ЦЕЛ НА УКБППМИ

1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с
учениците, имащи отклонения в поведението си или са поставени в
неблагоприятни условия за развитие и възпитание.
2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и
непълнолетните /тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици,
кражби и др./
3. Укрепване на толерантните междуличностни взаимоотношения.
4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно
приобщаване на учениците с противообществени прояви към
гражданското общество.
5. Възпитаване на учениците в ангажираност с екологичните проблеми.
II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни
прояви в училището.
2. Системно провеждане на индивидуално – възпитателната работа с
учениците, извършители на противообществени прояви и поддържане
връзка с техните родители.
3. Да се осъществява системен контрол на поведението на застрашените
ученици от извършване на противообществени прояви.
4. Системно да се провеждат спортни състезания и празници, екскурзии,
културни мероприятия и други с цел – гражданско възпитание и
образование на учениците.
5. Координиране дейността на комисията с инспектор ДПС към РПУ на
МВР и другите държавни и обществени органи и организации, имащи
пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред
малолетните и непълнолетни.
6. Опазване на обществената собственост и природните обекти.
III. ДЕЙНОСТИ
1. Издирване и завеждане на отчет на учениците, извършители на
противообществени прояви.
2. Картотекиране на ученици с рисково поведение, извършители на
противообществени прояви.
3. Проучване и картотекиране на деца, живеещи в условия на повишени
за нормалното им развитие рискови фактори и неравностойно социално
положение /непълни семейства, разтрогнати бракове и други/.

4. Проучване на причините за отклонение в поведение на учениците с
отрицателни прояви и набелязване на конкретни мерки за въздействие.
5. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършители на
противообществени прояви.
6. Изготвяне на индивидуална корекционна програма за въздействие
на картотекираните ученици и разпределението им за индивидуална
работа.
7. Комисията да оказва съдействие на класните ръководители и
възпитателите по проблемите на противообществените прояви сред
учениците.
8. Запознаване на училищната комисия от класните ръководители в
чиито класове има застрашени или извършители на противообществени
прояви.
9. Да се провеждат системно срещи между класните ръководители,
възпитатели и комисията по проблемите на противообществените прояви
за извъкласното ангажиране и приобщаване на проявилите се ученици и
др.
10. Оказване на съдействие от училищната комисия на класните
ръководители и осигуряване на материали за противообществените
прояви, като в техните планове са включени и такива теми.
11. Включване на представители от ученическите съвети при
разглеждане на конкретни случаи на агресия и ученически тормоз в
практиката на УКБППМН.
Срок: Постоянен
Отг. Пед. съветник, класни ръководители и членовете на комисията
IV. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ
1. Прилагане на индивидуално – възпитателна корекционна и
консултантска дейност спрямо ученици с противообществени прояви и
поставяне под персонално въздействие от страна на специалист или
обществен възпитател.
2. Запознаване на учениците за осмисляне на основни проблеми
свързани с наркотиците и сектите, с цел въздействие срещу поведението
им.
3. Провеждане на системна разяснителна работа в час на класа по
проблемите на противообществените прояви сред малолетните и
непълнолетните чрез подходящи ефикасни методи и форми.

4. Комисията, класните ръководители и възпитатели да проведат беседи
или разговори по теми свързани с проблемите:
- Тютюнопушенето – безобиден навик или порок
- Вредата от алкохола
- Не на наркотиците
- Насилие /видове, превенция и оказване на помощ /
- Опасността от разпространението на различните религиозни секти и
др.
5. Запознаване на учениците с училищния правилник и този в
ученическото общежитие.
6. Да се запознаят учениците с „Наредба за опазване на общинската
собственост и обществения ред“ на община Благоевград.
7. Насочване на учениците съобразно техните интереси към съответни
дейности и занимания.
8. Поддържане на добър ред в сградата на училището и ученическото
общежитие и опазване на средата около него.
9. Запознаване на учениците със Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни и със
съответните институции, функции и правомощия.
10. Представяне на презентации на тема: „Не на насилието”, „
Агресията сред нас“, /изготвени от ученици от различни паралелки/.
11. Провеждане на конкурс на тема “Моето училище - място без
цигарен дим, без дрога и без алкохол” /рисунка, карикатура, мултимедийна
презентация /.
12. Определяне на отговорници по класове, в помощ на комисията.
13. Организиране и провеждане на анкета с ученици от всички класове
на тема „Има ли случаи на училищен тормоз в нашето училище.”
15. Популяризиране и награждаване на положителните прояви на
учениците за постигнатите от тях успехи.
16. Комисията работи съвместно с Комисията за правата на детето за
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: постоянен
Отг. Пед. съветник, класни ръководители и членовете на комисията
V. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ
1. Запознаване на родителите с различните дейности свързани с
предпазване на учениците от противообществени прояви
2. Обезпечаване на родителите на учениците
проявили се с
противообществени прояви с правна и педогогическа информация.
3. Провеждане на своевременни срещи и разговори с родители или
настойници на ученици с рисково поведение.
4. Своевременно уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи
системно от учебни занятия.
5. Разяснителна дейност на родителите с цел установяване на контрол
върху децата при ползване на глобалната мрежа – сайтове, показващи
агресия и насилие, порносайтове и други.
Срок: постоянен
Отг. Пед. съветник и класни ръководители

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕТВЕНИ
ОРГАНИ И ОРГАНИЗАЦИИ
1. Координиране дейността на училищната комисия с:
- Местна комисия за борба с противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни /МКБППМН/ към община Благоевград и
обществени възпитатели.
- Отдел за закрила на детето
- Инспектири Детска педагогическа стая /ИДПС/
- Министерство на вътрешните работи /МВР/
- Районни управления на полицията / I и II РУП - Благоевград/
- Обществени организации

- Регионална здравна инспекция
- Общински съвет по наркотични вещества
Срок: постоянен
Отг. Пед. съветник, класни ръководители и членовете на
комисията
VII. ДРУГИ ДЕЙНОСТИ
1. Училищната комисия съдейства за включване на учениците с
противообществени прояви в инициативи, организирани от различни
обществени организации като :
- Мероприятия на Общински съвет за наркотични вещества.
- Национален ученически празник „За хляба наш“.
- Ученически конкурс "Не на насилието".

VIII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
1. Мерките които използва Училищната комисия са в съответствие с
Етичния кодекс на работещите с деца.
2. Училищната комисия провежда най-малко четири редовни
заседания през учебната година.
3. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.
4. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на
Директора за налагане наказания на провинили се ученици, извършили
правонарушения.
5. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет два
пъти през учебната година: в края на първия учебен срок и в края на
втория учебен срок.
6.Комисията изпраща в края на всеки учебен срок информация до
MКБППМН – община Благоевград, за дейността си през учебната година.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА
УКБППМН:…………………
/ Милена Методиева /

