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ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА БОРБА С ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ УЧЕНИЦИ ПРИ  

Обединено училище „Никола Йонков Вапцаров” с. Вълчитрън 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023г. 

 

 

I. Основни задачи: 

   1. Превантивна дейност  

   2. Работа със застрашени и отрицателно проявили се ученици 

 

II. Дейности по изпълнение на основните задачи: 

   1. Груповите възпитатели да изграждат трайни връзки с учениците и наблюдават 

тяхното поведение. 

срок : постоянен 

 

   2. Съвместно с груповите възпитатели комисията да изготви списък на застрашените 

и рискови ученици. 

срок : м. Октомври 

 

   3. Комисията да организира пропаганда на правни,педагогически и здравни знания 

сред учениците и възпитателите. 

срок : постоянен 

 

    3.1. Лекция „Рисковете при отпадане от училище”. 

срок : м. Декември 

                                                                                                                  лектор : Й. Тодоров 

 

    3.2. „Типичните проблеми на тинейджърите” – разговор-беседа. 

срок : постоянен 

                                                                                                          отг: Класни ръководители 

 

    3.3. Лекция - „Наркомания”. 
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срок : м. Януари 

                                                                                                              отг.: Й. Тодоров 

 

    3.4. Лекция - „Училищен тормоз”. 

срок : м. Февруари 

                                                                                                              отг.: Й. Тодоров 

 

 

 

 

 

 

 3.5. Лекция - „Ранни бракове”. 

                                                                                                                       срок : м. Март 

                                                                                                              отг.: Й. Тодоров 

 

3.6 Лекция – „Агресия”. 

                                                                                                                       срок : м. Април 

                                                                                                              отг.: Й. Тодоров 

 

 

 

4. Комисията да предлага на ръководството и ПС на УО мерки за предотвратяване на 

отрицателни прояви и девиантно поведение. 

срок : целогодишно 

                                                                                                                   отг.: комисията 

   5. Със съдействието на инспекторите от Детска педагогическа стая да се определят 

формите на индивидуална работа със застрашените и отрицателно проявили се 

ученици. 

срок : през годината 

                                                                                                               отг. : Й. Тодоров 

   6. Комисията да извиква за разговор всички наказвани ученици. 

срок : при необходимост 

   7. Комисията да поддържа връзка и търси съдействието на Общинската комисия за  

борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни. 

 

   8. Комисията е в състав : 

       1. Йордан Тодоров – председател 

       2. Петя Цончева– член на комисията 

       3. Ивайло Кожухаров – член на комисията 

       4. Красимир Йотов – член на комисията 
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