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  I.Общи положения: 

1. Училищната комисия е изградена на основание чл.2, ал.1 и т.6а от Закона за 

борба срещу ППМН. 

2. УК е избрана на редовно заседание на педагогическият съвет в състав: 

                      Председател: Дафин Данаилов 

                               Членове: Емилия Видолова 

                                                 Наталия Георгиева 

3. Училищната комисия е помощен орган на училищното ръководство за            

организиране и ръководене на специална възпитателна работа с учениците в 

училището и извън него. 

4. Работата на УКБППМН се наблюдава и ръководи от  директора на училището. 

         II. Цели на УКБППМН  

1. Да се сведат до минимум противообществените прояви на учениците в 

училището и извън него. 

2. Да се възпитат у учениците съвременни и коректни взаимоотношения ученик-

ученик, учител-ученик, ученик-родител, ученик-общество. 

3. Да привлече родители и обществеността за подпомагане на борбата с ППМН. 

III. Основни  задачи : 

1. Провеждане на индивидуална възпитателна работа с провинилите се ученици 

чрез постоянни контакти с техните родители. 

2. Осъществяване на непрекъснат контрол върху ученици-извършители на 

противообществени прояви в училището и извън него. 

3. Чрез организиране на повече извънкласни дейности в училището активно да се 

работи за гражданско възпитание и образование на учениците. 

4. Постоянна координация на дейността на УК с държавните и обществени органи 

и организации, имащи отношение към към борбата с ППМН. 

5. Проучване на конкретните причини и условия за отклонения в поведението на 

учениците и набелязване на мерки за индивидуална възпитателна работа. 

6. Включване на ученици с противообществени прояви в извънкласни дейности в 

училище, с цел превенция на по-нататъшни прояви. 

7. УК да сигнализира на Агенция за закрила на детето и Общинската комисия в 

случаите, когато се установят проявено нехайство от страна на родителите и 

използване на антипедагогически средства при възпитанието на децата си. 



8. Да сигнализира органите на МВР, когато установи, че ученик/малолетен или 

непълнолетен/ употребява или разпространява наркотични вещества. 

9. Да сигнализира общинските власти при установяване на продажба на алкохол 

на лица под 18 годишна възраст. 

 

IV.Дейности за осъществяване на целите и задачите. 

1. Постоянна грижа и работа на колектива по обхвата и задържането на 

учениците в училище, подлежащи на задължително обучение. 

Срок: постоянен 

Отговорник: класните ръководители 

 

2. Завеждане на отчет на провинилите се ученици чрез подадена на комисията 

или ръководството на училището информация от класните ръководители. 

                                                                                                             Срок: постоянен 

                                                                            Отговорник: класните ръководители 

 

3. Среща на УК с провинилите се ученици и техните родители. 

Срок: постоянен 

Отговорник: членовете на УК 

 

4. Работа по издирване и анализ на причините, водещи до негативно поведение и 

постъпки на провинилите се ученици. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Цветана Лозанова и класните ръководители 

 

5. УК да предлага на ПС мерки за ограничаване на противообществените прояви 

на учениците и повишаване на сигурността им в училището и района около 

него като: 

- Необходимост от охрана на училището 

- Извършване на наблюдение от дежурната група в района на училището и 

около него по време на голямото междучасие 

                                                                                                                         Срок:постоянен 

                                                                Отговорник: Дежурната група и помощния 

 

 персонал  

 

 

 



                                                                                                

Председател:.........................................  

                                   Д. Данаилов 


