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ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА
УКБППМН
Учебна 2018/2019 година

Цел на КБППМН:
Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците.
Превенция и терапия на противообществените прояви на учениците.
Да се възпитат у учениците коректни и толерантни междуличностни взаимоотношения.
Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и приобщаване към гражданското
общество.
Осигуряване на психически комфорт за обучение и възпитание в училище.

Основни задачи:
Намаляване на условията, пораждащи извършването на негативни прояви в училището.
Провеждане на индивидуална работа с ученици, извършители на противообществени
прояви и поддържане на връзка с родителите им.
Контрол и корекция на поведението на учениците.
Взаимодействие и координация на дейността комисията с държавните и обществени
органи и организации.

Дейности и мероприятия:
1. Актуализиране състава на комисията за 2018/2019 уч. година
Отг. Директор
срок: 30. 09.2018
2. Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на обучение.
Отг. Председател на комисията,
класни р-ли.
срок: 30. 09.2018
3. Утвърждаване плана за работа на комисията за 2018/2019 уч. година.
Отг. Председател на комисията
срок: 15. 10.2018
4. Издирване и завеждане на отчет в комисията на ученици, извършили противообществени
прояви, ученици в неблагоприятна семейна среда , семейства с психичноболни родители,
родители, злоупотребяващи с алкохол и наркотици, криминално проявени родители,
Отг. председател на комисията
Кл. ръководители
срок: 15. 11. 2018
5. Периодично разглеждане на постъпките на ученици, извършили противообществени прояви.
Отг. председател на комисията
срок: постоянен

6. Изучаване и анализ на причините, поради които ученици стават обект на тормоз престъпно
посегателство и нещастни случаи в и около училището.Провеждане на анкета и обсъждане
резултатите на ПС
Отг. Председател, секретар и кл. р-ли
срок: 03.2019 г.
7. Проучване на причините за отклонение в поведението на децата с девиантни прояви.
Набелязване на мерки за въздействие и корекция.
Отг. предс. на комисията
срок: постоянен
8. Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати неизвинени отсъствия,
изпълнението и спазването на училищния правилник.
Отг. класни р-ли
срок: постоянен, по плана на ПС
9. Запознаване на комисията от класните ръководители със случаи на ученици, застрашени или
извършили противообществени. прояви.
Отг. кл. р-ли
срок: постоянен
10. Съдействие от комисията на класните ръководители за осигуряване на материали; споделяне
на опит и коментарии.
Отг. предс. комисия,
срок: постоянен
11. Предложения пред директора и ПС за налагане на наказания на ученици.
Отг. предс. комисия
срок: постоянен
12. Срещи и разговори с родители на ученици с рисково поведение.
Отг. предс. комисия, членове
срок: постоянен
13. Изпращане на информация на МКБППМН, отдела за закрила на детето, ДПС и органите на
полицията за криминални прояви на ученици или за престъпни посегателства срещу деца.
Отг. предс.
срок: постоянен
14. Създаване на контакти и търсене на съдействие от МК, ДПС и специализираните кабинети.
Отг. предс.
срок: 30. 10. 2018
15. Отчет за работата на комисията.
Отг. предс. комисия
срок: 2019 г. - по план на ПС
Председател на УКБППМН
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