
 

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ЖЕЛЯЗКО ТЕРПЕШЕВ“ 
гр. Любимец, обл. Хасково бул. „Одрин“ № 67 тел. 0887 55 58 36  e-mail sou_jt@abv.bg  www.su-jt.eu 

 

 

     

 

Утвърдил:……………… 

Директор: М.Станкова 

 

 
 

ПЛАН 
за работа на училищната комисия за превенция на  

противообществените прояви на учениците 

2022/2023 учебна година 
 

 

І ЦЕЛИ: 

 

1. Създаване на условия и възможности за подобряване на работата по 

превенция на противообществените прояви в училище чрез формиране на 

устойчива общност от ученици, учители и родители, налагащи положителни 

модели на общуване. 

2. Разширяване на профилактичните мерки и превантивните програми за 

ранна превенция на рисковете и рисковото поведение на учениците. 

3. Превенция на противообществените прояви на ученици, попадащи в 

категорията “деца в риск“ и приобщаването им към училищната среда. 

4. Гарантиране на правата и сигурността на учениците в училище. 

 

ІІ ЗАДАЧИ: 

 

1. Съвместна работа с институциите на властта, социалните служби, 

културните институции, НПО и с всички учреждения и организации, имащи 

отношения към възпитанието и грижите за подрастващото поколение. 

2. Проучване и изясняване на причините за противообществените прояви 

на учениците, на техните проблеми, както и на факторите, които биха могли 

да застрашат сигурността им. 

3. Набелязване на конкретни мерки за преодоляването на възникналите 

проблеми и отрицателни постъпки. 
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4. Съвместна работа на комисията с училищното ръководство, ПС, 

класните ръководители и с родителите за осъществяване на набелязаните 

дейности. 

5. Подпомагане на дейността по моралното възпитание и утвърждаване в 

училище на правила и норми на поведение и общуване, наложени от самите 

ученици. 

6. Постигане на по-задълбочено познание у ученици, учители и родители 

за същността, причините и формите на насилие и възможностите за 

разпознаване и справяне с него. 

7. Подпомагане на процеса на интеграция на учениците от ромски 

произход чрез активното им включване в училищните дейности. 

8. Превенция на употребата на наркотични вещества, алкохол и 

тютюнопушене. 

9. Осъществяване на целенасочена превантивна дейност, насочена към 

защита на децата на пътя. 

 

ІІІ ДЕЙНОСТИ: 

 

1. Издирване на ученици с доказани противообществени прояви, водещи се 

на отчет в ДПС и МВР. 

2. Индивидуални разговори-беседи с проявилите се проблемни ученици, с 

цел изясняване на причините за постъпките им. 

3. Разговор с родителите на учениците за набелязване на конкретни мерки 

за съвместна работа. 

4. Срещи със служителите на ДПС и съвместна работа с тях във връзка с 

прояви на наши възпитаници, водещи се на отчет при тях. 

5. Участие на служители на ДПС и РУП в часовете на класния ръководител 

чрез беседи, разговори, лекции. 

6. Подпомагане дейността на класните ръководители относно превенция и 

противодействие на различните форми на зависимости: наркомания, алкохол, 

тютюнопушене, секти, чрез осигуряване на необходимата информация. 

7. Противодействие срещу агресивността и насилието и осигуряване на 

ред, сигурност и спокойствие в училище.УК активно участва в 

разработването на Правилника за дейността на училището. 

8. Съвместна работа с МКБППМН към община Любимец и срещи на 

секретаря на комисията в определен ден от седмицата с ученици от СУ, 

нуждаещи се от консултации с психолог. 

9. Насочване на децата или семействата към служби, предлагащи 

психологично консултиране. 
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10. Уведомяване на отдела за Закрила на детето към дирекцията за 

социално подпомагане при получаване на информация за деца, подложени на 

различно по вид насилие или за родители/настойници, които трайно не 

полагат грижи при отглеждането на децата. 

11. Насочване на проблемните ученици към участие в различни форми на 

извънкласна и извънучилищна дейност, спорт, читалищна самодейност – 

като форми за самоизява и изява на таланти и способности. 

12. УК дава предложения и активно участва в разработването на Програма 

за работа с ученици, системно непосещаващи учебните занятия и застрашени 

от отпадане от училище. 

13. Продължава дейността на „Младежката група за превенция” /7 - 11 кл./ 

за осъществяване на превенция на противообществените прояви на 

малолетни и непълнолетни. 

14. Участие на УК в дейността на училищен координационен екип за 

съобщаване и реагиране при случаи на насилие. 

15. Прилагане на успешни практики и съвместна работа с НПО по проекти 

за превенция на насилието, трафика, наркотиците и др. 

16. Диагностика на агресивното поведение – провеждане на анкети сред 

учениците за насилието, агресията и други противообществени прояви и 

набелязване на мерки. 

17. Провеждане на съвместна работна среща с Ученическия съвет при СУ 

„Ж.Терпешев“ във връзка с агресията и насилието. 

18. Участие на УК в създаване на пространство за разпространение на 

добри практики и постъпки, огласяване и награждаване на добрите постъпки. 

19. Предоставяне на информация в училище за правата на децата, за 

техните отговорности и за законовите мерки и наказания, които се прилагат 

към извършителите на противообществени прояви. 

20. Популяризиране на Националната телефонна линия за деца 116 111. 

21. Съвместно с РУП и МКБППМН провеждане на информационна 

кампания за безопасност на движението по пътищата и предотвратяване на 

ПТП. 

22. Провеждане на срещи-разговори, обучителни сесии, презентации с цел 

превенция на насилието – децата и насилието по телевизията, трафик на деца, 

безопасна работа на деца в интернет. 

23. Продължава инициативата „Гореща кутия“ в училище за приемане на 

сигнали за насилие и тормоз, упражняван върху учениците. 

24. Отбелязване на Световния ден за борба с тормоза в училище чрез: 

 - Откриване на изложба на плакати и рисунки, посветена на Световния ден 

за борба с тормоза в училище, представяне на стихове, песни и танци. 

/21.02.2023 г./ 
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 - „Ден на розовата фланелка“ /22.02.2023 г./ 

 - „Който танцува, зло не мисли“ - танци 

 - Презентации за насилието и тормоза в някои от класовете или филм  

 

IV.Състав на УК за превенция:   

Председател: Атанас Владев – Зам.директор по УД 

Членове: 

1. Димитрина Харишева – ст.учител 

2. Марияна Арабаджиева – учител  

3. Петър Йорданов – учител  

4. Атанас Жишев – училищен психолог  

 

 

 

Изработили:  Комисията на УК за превенция 
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