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УТВЪРЖДАВАМ:……………..……… 

Димитрина Иванова – Директор на 

ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград 

 

 

 

 

ПЛАН 
НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА 

СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ, ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ЗАЩИТА ОТ НАСИЛИЕ И  ТОРМОЗ 

 

 

 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет , проведен на 

12.09.2022 г. в следния състав: 

Председател: Зорница Еленкова 

Членове:  

1. Спасимир Русков 

2. Магдалена Стоименова  

3. Атанас Илиев 

4. Тинка Прокопова 

5. Людмила Иванова 

6. Асен Кръстев 

 

Работата на УКБСПППЗНТ е съобразена и се основава на приетите 

училищни планове и правилници. 
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I. ЦЕЛИ: 

 

1. Свеждане до минимум на противообществените прояви (тютюнопушене, употреба на 

алкохол и наркотици, кражби и други) на учениците. 

2. Да се разширят и оптимизират възможностите за подаване на сигнали за нарушаване 

правата на децата и на сигнали за деца в риск, за да се предприемат конкретни и 

незабавни действия от компетентните органи. 

3. Да се възпитат у учениците коректни и толерантни междуличностни 

взаимоотношения. 

4. Да се създадат по-оптимални възможности за популяризиране и подобряване на 

ефективността на системата за закрила на детето. 

5. Повишаване компетентността на родители, учители и ученици за справяне и 

преодоляване на насилието и активизиране на взаимодействието между тях. 

6. Пълноценно партньорство с другите институции, работещи с деца и семейства. 

 

 

 

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

1. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в 

училището. 

2. Провеждане на заседания на Училищната комисия за поставяне на основните задачи и 

отчет за тяхното изпълнение два пъти в рамките на учебен срок. 

3. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици, извършители 

на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители. 

4. Осъществяване на различни училищни дейности за осигуряване на превенция и 

закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. 

5. Упражняване на вътрешно-училищен механизъм за подаване и споделяне на 

информация  в случаи на деца, жертви на или в риск от насилие. 

 

 

 

 

III. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

 

1. Заседание на Комисията за определяне на правила и механизми за дейността и 

задълженията на членовете. 

➢ Отг.: Председател и членове 

➢ Срок: м. Септември 

 

2. Разговори с класните ръководители за информиране на учениците в час на класа за 

Училищната комисия, нейните цели и задачи. 

➢ Отг.: Председател 

➢ Срок: м. Септември 
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3. Периодично разглеждане постъпките на ученици, извършили противообществени 

прояви. 

➢ отг. Председател | срок: постоянен 

 

4. Съдействие за повишаване на подготовката на учителите и възпитателите по 

проблемите на противообществените прояви, насилие и тормоз сред учащите. 

➢ отг. Директор | срок: постоянен 

 

5. Запознаване на училищната комисия от класните ръководители със случаи на ученици, 

застрашени или извършили противообществени прояви и с деца, поставени в 

неблагоприятни условия на отглеждане или подложени на тормоз и насилие. 

➢ отг. Класни ръководители | срок: постоянен 

 

6. Предложения пред директора и педагогическия съвет за налагане на дисциплинарни 

наказания на ученици. Информация за работата на комисията. 

➢ отг. Председател, Класни ръководители | срок: постоянен 

 

7. Провеждане на проучване, съвместно с класните ръководители, с цел определяне на 

потенциалните „ученици в риск”. 

➢ Отг.: Членовете на комисията 

➢ Срок: м. Октомври 

 

8. Провеждане на срещи с класните ръководители, в чийто паралелки има застрашени 

или проявили се ученици, с цел проследяване на тяхното развитие и стимулиране на 

активността в учебната дейност. 

➢ отг. Председател | срок: м. Ноември и м. Март 

 

9. Провеждане на дискусии в час на класа с примерни теми за правни, здравни знания на 

учениците и теми: „Как да избегнем насилието  в живота”, „Какво да направим, когато 

станем жертва на насилие”, ”Облеклото – повод за насилие”. 

➢ Отг.: Класните ръководители 

➢ Срок: м. Февруари 

 

 

 

 

IV. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ 

 

1. Индивидуална работа с проблемни деца. 

➢ отг. председател, класни ръководители | срок: постоянен 

 

2. Прилагане на възпитателни мерки спрямо ученици с противообществени прояви и 

прилагане на Училищния алгоритъм. 

➢ отг. Председател | срок: постоянен 
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3. Запознаване на учениците за осмисляне на основни проблеми, свързани с 

наркоманиите и сектите, с цел въздействие срещу поведението им. 

➢ отг. Класни ръководители | срок: м. Ноември и м. Март 

 

4. Следене поведението на учениците в училище и тяхното развитие. 

➢ отг. Класни ръководители | срок: постоянен 

 

5. Запознаване на учениците с нормите на поведение в обществото 

със Закона за закрила на детето 

➢ отг. Кл. ръководители | срок: м. септември 

6.  Популяризиране и награждаване на положителните прояви на учениците и 

постигнатите успехи. 

➢ отг. Председател | срок: постоянен 

 

12.09.2022 год. 

 

 

 

Председател : 

ЗОРНИЦА ЕЛЕНКОВА 
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