Обединено Училище „Св. Иван Рилски“, с. Червенци, общ. Вълчи дол, обл.
Варна
ou_iv.rilski@abv.bg

План за работата на УКБППМН
през учебната 2018 / 2019г.

Утвърждавам:
Директор: П. Пенчева
Основни положения:
1. Училищната комисия е създадена на основание чл.2, ал.1”а”от ЗБСППМН.
2. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет с
Протокол№1 от 17. 09. 2018г.
Председател: Вера Маринова Даракчиева
3. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и
правилници /”Годишния комплексен план на училището”, Правилник за дейността на
училището и др./
4. Комисията води дневника за учениците - извършители на противообществени прояви. В
него периодично се отразяват основни данни за малолетни правонарушители, мотиви за
извършване на постъпките, техните родители, приятелска среща, 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. Свеждане до минимум на противообществените прояви /тормоза, тютюнопушенето,
употребата на алкохол, наркотици, кражби и др./ на учениците.
2. Оказване на помощ в учебната дейност на учениците с цел успешно завършване на тяхното
образование.
3.Възпитаване у учениците на коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения.
4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към
ценностите и изискването на гражданското общество.
5. Възпитаване на учениците в ангажираност с екологичните проблеми.

Основни задачи:
1. Опазване на обществената собственост и природните обекти.
2. Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището.
3. Системно провеждане на индивидуална възпитателна работа с ученици-извършители на
противообществени прояви и поддържане на връзка със 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 нарушения.

Видове мерки:
1.Индивидуална работа на класния ръководител с ученика, родителите, УКБППМН и
представител на Общинската комисия за БППМН.
2. Индивидуална работа на членовете на комисията с ученика и родителите.
3. Предложение пред Директора на училището и Педагогическия съвет за налагане на
наказание, съгласно Правилника за приложение на закона за народната просвета и
правилника за дейността на училището.
4. Предложение за завеждане на отчет в ДПС.
5. Предложение до ОКБППМН за образуване и разглеждане на възпитателно дело.
6. Предложение до ОКБППМН или Прокуратурата, или съда за настаняване в специални
учебни заведения за следващата година.
7. Периодични срещи на училищната комисия със служители на ДПС.

Дейности и мероприятия с педагогическия колектив:
1.Запознаване на педагогическия колектив с плана за дейността на УКБППМН, нейната роля
и място в превенцията на противообществените прояви и връзката й с други институции .
Отг.Председател на Комисията
Срок:м.Септември
2. Проучване и наблюдение на деца, живеещи в условията на повишени за нормалното им
развитие рискови фактори и неравностойно социално положение /непълно
семейство,разтрогнати бракове и др./
Отг.:Класния ръководител, Комисията
Срок:м.Октомври
3. Своевременно откриване на извършителите на противообществени прояви за бързо и
ефективно решаване на случаите и оказване на педагого - психологическо въздействие.
Отг.Членовете на Комисията
Срок: 15.09. 2018г.– 30.06.2019г.
4. Обмен на информация
противообществените прояви.
Отг.Членовете на Комисията

с

представител

на

ДПС

за

ученици,

извършили

Срок: м. Ноември
м. Февруари

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

случаи на агресия в практиката на УКБППМН.
Отг.Класните ръководители

Срок: 15.09. 2018г. – 30.06.2019г

6. Сътрудничество с класните ръководители, в чиито класове има застрашени и проявили се
ученици, за проследяване на тяхното развитие и стимулиране на активността им за учебна
дейност.
Отг.:Председател на комисията
Срок: м.Ноември
7.Сътрудничество с медиите за разпространение на информация за добрите практики и
резултати в края на първи и втори срок при отчитане на дейността на Комисията за борба с
противообществените прояви на малолетни непълнолетни.
Отг. Председателят на Комисията
Срок: м. Февруари
м. Юни
8. Предложение пред Директора и педагогическият съвет за налагане на дисциплинарни
наказания на учениците.
Отг.Членовете на Комисията
Срок: 15.09.2018г.– 30.06.2019г.

Мероприятия и дейности с учениците
1.Запознаване на учениците с наредба №1 на община Вълчи дол за поддържане и опазване на
обществения ред,чистотата и общественото имущество на територията на общината.
Отг.:Класният ръководител
Срок:м. Септември
2. Сформиране на дежурни екипи на ученици в помощ на дежурните учители, които да
следят за нарушения в междучасията
Отг.: Членовете на комисията
Срок:м. Септември
3.Системно провеждане на индивидуална възпитателна, корекционна и консултативна
работа с учениците с противообществени прояви.
Отг.Класният ръководител, Комисията
Срок: 15.09.2018г. – 30.06.2019г.
4. Участие на УКБППМН съвместно сУченическия съвет на училището в благотворителни
кампании и инициативи, развиващи качества на толерантност и съпричастност към
различните .
Отг. Комисията и представители на УС
Срок: м. Октомври – м. Май
5. Организиране и провеждане на конкурс сред учениците от V – VІІІклас за творческо
представяне на тема: ‘’Аз избирам живота’’ .
Отг. Комисията
Срок: Ноември
6. Провеждане на час на класа в V - VІІІ класове за запознаване с формите на насилие и
борбата с него.Разглеждане на казуси и тяхното дискутиране.
Отг.Класният ръководител, Комисията
Срок: м. Декември
7. Организиране и провеждане на благотворителна акция за деца в неравностойно положение.
Отг.Класният ръководител, Комисията
Срок: м. Декември

8. Организиране и провежданена ‘’Ден за борбасъсзависимостите’’. Включване на всички
класове в училище и представители на извънучилищни институции.
Отг.: Комисията
Срок: м. Януари
9.Запознаване със Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни и със съответните институции, функции и правомощия – ІІ - VIII, клас.
Отг.: Класният ръководител
Срок: м. Януари
10. Организиране и провеждане на анкета, с цел проучване и вземане на адекватни мерки, с
ученици от V - VІІІклас на тема „Установяване наличието, вида и нивото на агресия в
училище.”
Отг. Комисията
Срок: м. Януари
11. Провеждане на час на класа на тема:„Спорта и неговата роля в борбата с агресията”, V –
VIIІклас.
Отг. Класният ръководител, Комисията
Срок: м. Март
13. Организиране и провеждане наинициатива ‘’Аз съм, ти си, ние сме’’’, показваща как да
уважаваме различията на другите, да ги приемаме и да бъдем толерантни.
Отг.: Класните ръководители, Комисията
Срок: м. Април
14. Провеждане на час на класана тема: ‘’Усмивката, моята най-добър приятел’’ , от
ІІ –VІІІ клас.
Отг.: Отговорници на класовете, Комисията
Срок: м. Май

Мероприятия и дейности с родителите
1.Запознаване на родителите с мерките и дейностите, организирани в училище за
предпазване на децата от противообществени прояви.
Отг.:Класният ръководител

Срок: м. Септември

2.Уведомяване на родителите на учениците, отсъстващи системно от учебни занятия и
нарушили училищния правилник.
Отг: Класният ръководител
Срок: 15.09. 2018г. – 30.06.2019г.
3.Провеждане на системни срещи-разговори с родителите или настойниците на учениците с
рисково поведение.
Отг.:Класният ръководител
Срок: Съгласно графика на ДЧК
4.Запознаване на родителите с техните права и задължения съгласно приетия училищен
правилник.
Отг.:Класният ръководител,
Срок: м. Септември
5.Запознаване на родителите с наредба № 1на община Вълчи дол за поддържане и опазване
на обществения ред, чистотата и общественото имущество на територията на общината.
Отг.:Класният ръководител
Срок: м. Ноември
6.Ангажиране на училищното настоятелство с проблемите на противообществени прояви на
учениците.
Отг.:Председателят на Комисията
Срок: 15.09.2018г. – 30.06.2019г.

Взаимодействия на УКБППМН
1.УК работи в сътрудничество с класните ръководители, училищното настоятелство и
родителите.
2.УК съгласува дейността си с ОКБППМН .
3.УК взаимодейства с :
- помощните органи на ОКБППМН;
- Детска педагогическа стая;
- РУ на МВР;
- отделите за закрила на детето;
- обществените възпитатели.

Заседания на комисията
УК провежда четири редовни заседания през учебната година.Извънредни заседания се
провеждат само в случаи на необходимост.
І.Заседание м.септември:
1.Приемане на плана за дейността на Комисията през настоящата учебна година.
2.Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятията и посочване на
конкретни отговорници за тяхната организация и контрол.
ІІ.Заседание м.октомври
1.Събиране и обобщаване на писмена информация от класните ръководители за състоянието
на класовете.
2.Отчет на отговорниците и класните ръководители за учениците с противообществени
прояви.
3.Обсъждане на дисциплината на учениците и резултатите от провежданите мерки.
4.Обсъждане текущите въпроси и решаване на възникналите казуси.
ІІІ.Заседание м.февруари
1.Приемане на отчета за дейността на УК през първия учебен срок.
2.Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково
поведение.
3.Обсъждане на работата с класовете, които имат проблеми с дисциплината, с участието на
учителите, преподаващи в тях.
ІV.Заседание м. юни
1.Приемане на отчета за дейността на Комисията през настоящата учебна година.
2.Обсъждане на предложения за подобряване на работата на УК през следващата учебна
година.

Преходни и заключителни разпоредби
1. Налагане на наказанията на ученици за извършени от тях правонарушения става на
педагогически съвет след доклада на Комисията.
2. Отчет на работата на Комисията се прави два пъти годишно - в края на всеки учебен срок
пред педагогически съвет.
3. УК изпраща в края на всеки срок информация но ОКБППМН за ученици с

противообществени прояви, както и за мерките,които са реализирани спрямо тях.
4. УК уведомява отделите за закрила на детето към Дирекциите за социално подпомагане при
получаване на информация за деца, подложени на различно по вид насилие.
5. УК уведомява органите на полицията при наличие на данни за криминални деяния на
ученици или престъпни посегателства над деца.
6. Два пъти през учебната година УК извършва проверка за изпълнението на правилника за
вътрешния ред в училището.
7. Настоящият план е приет на заседание на Педагогически съвет-Протокол № 1/ 17.09.2018г.
8. Настоящият план е утвърден от директора на ОбУ „Св. Иван Рилски“ и заверен с подписа
на директора.
Планът за работата на УКБППМН е приет на заседание на ПС /Протокол
№1/17.09.2018г. / и е утвърден със заповед на директора №РД 99/17.09.2018г.

