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УТВЪРЖДАВАМ :
АНТОНИ ИЛИЕВ
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ГР. КАЗАНЛЪК

ПЛАН
за дейността на Комисията за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни в Професионална гимназия по лека промишленост и
туризъм за учебната 2017 / 2018 г.
І - ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Училищната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни е създадена на основание чл.2, ал.1, б,”а” от Закона за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Националната
стратегия за намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите
образомателната система / 2013 - 2020 /, въведения със заповед РД 09 - 611 / 18.05.2012
г. на МОН механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в
училище .
2. Комисията е назначена със заповед №.............г. на директора на Професионална
гимназия по лека промишленост и туризъм в следния състав :
Председател :

Захари Тодоров Василев

Членове

1. Гергана Дончева Томова
2. Симеон Маринов Кушев
3. Владимир Димитров Ралев

3. Работата на УКБППМН е съобразена и се основава на приетите училищни планове и
правилници.
ІІ - ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ :
Основната цел и задачи на УКБППМН е непрекъснатото повишаване
ефективността на възпитателното въздействие върху учениците и приобщаването им
към най-добрите традиции на училището, към формиране, изграждане и утвърждаване

на универсални общочовешки ценности и подготовка на учениците за пълноценен
социален живот в условията на демократичното гражданско общество.
ІІІ - ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И КЛЮЧОВИ МЕРКИ :
Дейността на УКБППМН при Професионална гимназия по лека промишленост
и туризъм е насочена в няколко тематични ядра и основни направления:
1. Въвеждане на специфични политики и мерки за превенция на отпадането от
училище и образователната система
1.1. Разработване на училищен механизъм и план за дейността на УКБППМН за
идентифициране на рисковите фактори за преждевременното напускане на училище с
оглед ограничаване на последиците от тях.
1.2. Насърчаване и развиване на приобщаващо образование и обучение на ученици от
рисковите групи чрез включването им като активна страна в дейността на спортни
секции, творчески групи и клубове по интереси , национални проекти и програми
1.3. Увеличаване на разнообразието и ефективността на механизмите и стимулите за
включване в приобщаващо образование и обучение на ученици, живеещи в рискова
среда и застрашени от отпадане от училище.
1.4. Изграждане на широко публично доверие и подкрепа за политиките на превенция
при намаляване на преждевременното напускане на училище чрез популяризирането в
средствата за масова информация на най-добрите практики и традиции на училището.
1.5. Разработване и прилагане на цялостен подход за предотвратяване на агресията,
насилието и тормоза в училище и полагане на координирани и последователни усилия
за създаване на по - сигурна, хармонична и спокойна училищна среда.
1.6. Организиране и провеждане на системна обща групова и индивидуална работа с
родителите с цел повишаване на тяхната педагогическа култура и възпитателни умения
и навици.
1.7. Усъвършенстване и постигане на по-добра координация в дейността на
УКБППМН в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр. Казанлък,
с другите общински и регионални институции, органи и структури за борба срещу
противообществените прояви на малолетните и непълнолетните.
1.8. Подпомагане на класни ръководители и преподаватели за създаване на
предпоставки за провеждането на нормален и пълноценен учебно-възпитателен процес.
2. Превенция и ключови мерки за ограничаване на преждевременното напускане
на училище:
2.1. Осигуряване на позитивна образователна среда в учебно-възпитателния процес
чрез подобряване на училищния климат, създаване на атмосфера на толерантни
взаимоотношения между ученици и преподаватели, ученическо самоуправление и пр.
2.2. Повишаване качеството на образованието като предпоставка за развитието на
личността на всеки ученик и ограничаване въздействието на рисковите фактори за
преждевременното напускане на училище
2.3. Осигуряване на пълноценен достъп до образование и повишаване на качеството на
образователния процес при ученици от уязвими социални и етнически общности и
интервенция на преждевременно напусналите училище
3. Интервенция и ключови мерки за ограничаване на преждевременното
напускане на училище
3.1. Въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината за преодоляване
на фрагментарността в това отношение и постигане на последователна политика в
областта на възпитанието

3.2. Създаване на екипи за подкрепа на личностно развитие, които да работят
съвместно с родителите, органите за закрила правата на детето и органите за борба
срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните
3.3. Развитие на ученическото самоуправление чрез ученическите съвети по класове и
УУС
чрез подкрепа от училищното ръководство
и от органите на местно
самоуправление
ІV - М Е Р О П Р И Я Т И Я

И

ДЕЙНОСТИ :

Обща превантивна и възпитателна дейност :
1. Актуализиране и прилагане на Училищен механизъм за противодействие на
проявите на агресия, насилие и тормоз между учениците на Професионална гимназия
по лека промишленост и туризъм и преодоляване на възникнали казуси между ученици,
преподаватели и служители в училище / Приложение № 1 /
срок : м. септември 2017 година
м. юни 2018 година
отг: председател на УКБППМН
2. Участия в национални програми и проекти по проблемите, свързани с употребата на
наркотични вещества от младите хора и с преодоляване на насилието и агресията в
училище.
срок : постоянен
отг : председател на УКБППМН
3.Запознаване на учениците от завършващите класове със законовите норми на
поведение : права, задължения, отговорности / съвместно с експерт от управление “
Образование “ или инспектор от ДПС./
срок : м. март 2018 година
отг.: председател на УКБППМН
4. Съвместно с обществени възпитатели към МКБППМН провеждане на лектории,
свързани с проблемите за агресията и насилието в дома и училище и употребата на
психотропни вещества от младите хора.
Срок : м. март, 2018 г.
м. май, 2018 г.
5.Съдействие на класни ръководители при разглеждането на актуални теми и проблеми
в часовете на класа, свързани с проблемите на младежта - детска престъпност, употреба
на наркотични и психотропни вещества, битов алкохолизъм, домашно насилие, агресия
и тормоз в училище, участие в неформални групи и сдружения, религиозни секти и пр.
срок : постоянен
отг : членове на УКБППМН
6. Оказване на помощ и съдействие на класни ръководители, преподаватели и
родители при провеждането на индивидуална или обща превантивна и възпитателна
работа с ученици, които имат негативни прояви и отклонение в поведението си,
отсъстващи безпричинно от учебни занятия, нарушаващи дисциплината по време на
учебните часове и пр.

срок : постоянен
отг : членове на УКБППМН
7. Провеждане на анкета с новопостъпилите ученици от 8 и 9
агресията, насилието и тормоза в училище.
срок : м. октомври 2017 година
отг. : председател на УКБППМН

клас, свързана с

8. Анализ и обобщаване на резултатите от проведената анкета с учениците от 8 и 9 клас
и обсъждане на необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия.
срок : м. ноември 2017 г.
отг.: председател на УКБППМН
9. Разработване на план за противодействие на училищния тормоз, агресията и
насилието във връзка с установените и анализирани резултати от анкетирането.
срок : м. ноември 2017 г.
отг. : председател на УКБППМН
10. Организирано обучение, съвместно със служители на РУП и Детска педагогическа
стая, гр. Казанлък, относно безопасното придвижване на учениците ОТ и ДО дома.
срок : м. септември, 2017 г.
отг. : председател на УКБППМН
Индивидуална превантивна и възпитателна работа:
1. Проучване и картотекиране на ученици с противообществени прояви / съвместно с
инспектори от Детска педагогическа стая, гр.Казанлък /.
срок : м. октомври - номври 2017 година
отг : председател на УКБППМН
2. Актуализиране на училищната картотека на учениците, които живеят в рискова
среда и са застрашени от отпадане от училище.
срок : м. ноември 2017 година
отг : председател на УКБППМН
3. Провеждане на анкети, разговори и събеседване с картотекираните ученици и
техните родители и назначаване на педагогически патронаж.
срок : м. ноември 2017 година
отг : председател на УКБППМН
4. Провеждане на текуща превантивна работа с картотекирани ученици / разговори и
беседи по различни нравствено-етични и значими социални проблеми, свързани с
тяхното личностно, интелектуално и естетическо развитие, съдействие при овладяване
на учебното съдържание по различни предмети и пр./
срок : постоянен
отг : членове на УКБППМН
5. Осъществяване на контрол на назначения патронаж и помощни дейности в
превантивната работа на членовете на УКБППМН.

срок : постоянен
отг : председател на УКБППМН
6. Периодични срещи и разговори с родителите на заведените на отчет ученици, с
обществени възпитатели, инспектори от ДПС и др.
срок : постоянен
отг : председател на УКБППМН
V - ОРГАНИЗАЦИОННИ ВРЪЗКИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ :
1. В своята дейност и при изпълняване на задачите от плана на УКБППМН в
Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.Казанлък, поддържа
постоянни връзки с Детска педагогическа стая, ОбМС, Общински отдел за закрила на
детето към дирекция „ Социално подпомагане”, БМЧК и пр.
2. Поддържане на тесни контакти и връзки с обществени, културни, стопански и
неправителствени сдружения и организации с цел осмисляне свободното време на
учениците и по – нататъшната им социална адаптация и професионална реализация.
VІ - ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА :
I ЗАСЕДАНИЕ - МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА :
•

Обсъждане и приемане плана за дейността на Комисията през учебната 2017 /
2018 година
• Подготовка на анкета с учениците от 8 и 9 клас, свързана с проблемите за
тормоза, агресията и насилието в училище.
3. Изготвяне на график за провеждане на дейностите и мероприятията и посочване
на конкретни отговорници за тяхната организация и контрол.
II ЗАСЕДАНИЕ – МЕСЕЦ НОЕМВРИ 2017 ГОДИНА :
1. Анализ на резултатите от проведената анкета с учениците от 8 и 9 клас и
обсъждане на необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия.
2. Обсъждане на текущи въпроси и решаване на възникнали казуси.
III ЗАСЕДАНИЕ - МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2018 ГОДИНА :
1. Приемане информацията за дейността на Комисията през първия учебен срок на
учебната 2017 / 2018 година.
2. Изслушване на класните ръководители, в чиито паралелки има ученици с рисково
поведение.
3. Обсъждане работата на класовете, които имат проблем с дисциплината, с участието
на учителите, преподаващи в тях.
IV ЗАСЕДАНИЕ – МЕСЕЦ ЮНИ 2018 ГОДИНА :
1.

Приемане отчета за дейността на Комисията през учебната 2017 / 2018 година.

2. Обсъждане на предложения за подобряване работата на Комисията през следващата
учебна година.
VІІ - ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ :
УКБППМН в Професионална гимназия по лека промишленост и туризъм, гр.
Казанлък, изпълнява функциите и задълженията на Училищен координационен съвет за
справяне с агресията и насилието в училище, съгласно заповед № РД 09 – 611 /
18.05.2012 година на министъра на образованието, младежта и науката за изграждане
на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в
училище.
1. Училищната комисия провежда четири редовни заседания през учебната година.
Извънредни заседания се провеждат при необходимост.
2. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет за налагане на
наказания на провинили се ученици.
3. Училищната комисия отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти
през учебната година / в края на първия учебен срок и в края на учебната година./
4. Настоящият план за дейността на КБППМН в Професионална гимназия по лека
промишленост и туризъм, гр.Казанлък, е приет на заседание на Педагогическия съвет /
протокол № 1/01.09.2017 година

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА УКБППМН :…………….
/ ЗАХАРИ ВАСИЛЕВ /

