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       /Динко Цвятков/  

                                                                            Заповед № 2226/11.09.2019г. 

 

ПЛАН  

ЗА РАБОТА НА  УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА БОРБА С 

ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И 

НЕПЪЛНОЛЕТНИ  

при СУ „Иван Вазов” – гр. Стара Загора 

за учебната 2019/2020 година  
 

 

 

I. Състав на комисията  

 

Председател: Елка Хънтова, зам.-директор по учебната дейност  

и членове:  

Стоянка Русева, ст. учител 

Неделчо Бонев, учител 

Василка Стоянова, старши учител 

 

 

II. Дейности на комисията  

 

1. Запознаване на педагогическия колектив, училищното настоятелство, родителите 

и учениците с насоките за организация и дейността на училищната комисия за борба с 

противообществените прояви на учениците.  

 

Срок: септември – октомври 2019 г.  

Отг. Е. Хънтова, класни ръководители 

2. Запознаване на педагогическия съвет и училищното настоятелство с плана на 

УКБППМН за 2019/2020 г.  

Срок: септември 2019 г.  

Отг. Е. Хънтова 

3. Запознаване на родителите и учениците с правилника за дейността на училището 

и дейностите по обща подкрепа за личностното развитие на учениците. 

 

Срок: октомври 2019 г.  

Отг. Класните ръководители 

 



 

 

ІІІ. План за дейността на комисията 

1. Изпращане на Уведомителни писма до дирекция „Социално подпомагане”, отдел 

„Закрила на детето” и до кмета на общината, за ученици, застрашени от отпадане.  

                                                                             Срок: октомври 2019 г. – юни 2020 г. 

                                                                             Отг.: директор 

2. Изпращане на Уведомителни писма до дирекция „Социално подпомагане”, отдел 

„Закрила на детето”, за ученици, на които е наложена санкция „Предупреждение за 

преместване в друго училище“. 

                                                                             Срок: октомври 2019 г. – юни 2020 г. 

                                                                             Отг.: директор 

3. Провеждане на  разговори с родители за въздействие върху вътрешната мотивация и 

за преодоляване на проблемното поведение на учениците, които са допуснали 

агресивни или противообществени прояви.  

                                                                             Срок: октомври 2019 г. – юни 2020 г. 

                                                                             Отг.: членовете на комисията и класни 

ръководители 

4. Консултации на училищните психолози  с ученици, родители и учители.  

                                                                             Срок: октомври 2019 г. – юни 2020 г. 

                                                                             Отг. Класни ръководители, психолог  

5. Провеждане на  лекции и беседи на различни теми и по график, предложен от 

Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и 

непълнолетните към община Стара Загора. 

Темите се избират от класните ръководители, съобразени с възрастта и проблемите в 

класовете в началото на учебната година и се залагат в часа на класа.  

                                                                            Срок: съгласно графика на МКБППМН 

                                                                            Отг.: Е. Хънтова, класни ръководители 

6. Изготвяне на годишен отчет за работата на комисията. 

Срок: юни, 2020 г. 

Отг. Е. Хънтова 

 

                                                          Председател на училищната комисия: ………… 

/Е. Хънтова/ 

 

 

Обществен възпитател към МКБППМН: …………. 

/............................../  

 

 

Директор на СУ „Иван Вазов”:……………… 

/Д. Цвятков/ 


