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УТВЪРЖДАВАМ: …………...…
Татяна Михайлова
/Директор на 44. СУ “Неофит Бозвели”/

ПРОГРАМА
НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ
ТОРМОЗ И ПРЕВЕНЦИЯ НА
ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА
МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ
ЗА УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА

Настоящата програма е приета на заседание на педагогическия съвет, проведено на
09.09.2016 г. и е актуализирана с решение на педагогическия съвет, проведен на 19.10.2020
г. Актуализацията е утвърдена със заповед на директора.
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І. Общи положения
1. Училищната комисия за противодействие на училищния тормоз и превенция на
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни е избрана на
заседание на педагогическия съвет, проведен на 08.09.2020 г.
2. Състав на комисията:
Председател: Грозданка Русева Стамова – психолог
Членове:
 Истилияна Атанасова Стойнова – ЗДУД;
 Искра Стефанова Донкова – логопед;
 Йоана Николова Христова – учител начален етап;
 Лиана Христова Боянова – учител начален етап;


Биляна Начева Ивановска - учител прогимназиален етап;



Петранка Иванова Бонина – учител прогимназиален етап;



Красимира Славчева Йорданова – старши учител в гимназиален етап;



Даниела Стойкова Неева - медицински специалист



Охранител от ф-ма „Егида-София” ЕАД

ІІ. Основни цели:
Целите на комисията са свързани с общите цели на училището, а именно:
1. Да подпомага работата на учителите за формиране на граждани с богата обща
култура, познаващи общочовешките ценности, способни да живеят и общуват в
демократично гражданско общество.
2. Да подпомага развитието на интелектуалните възможности и комуникативни
способности на децата девиантно поведените и децата в риск.
3. Да повишава мотивацията за учене на учениците, застрашени от отпадане от
училище и формира у тях желание да продължат образованието си в по-висока
степен.
4. Да подпомага училищното ръководство в

усилията му

за създаване на

спокойствие и сигурност в училище.
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5. Да предотвратява и противодейства на детското асоциално поведение и да
осъществява превенция на противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни.

ІІІ. Задачи:
1. Провеждане на целенасочена превантивна работа за недопускане на агресия в
отношенията между децата и създаване на умения за общуване на основата на
толерантност и взаимно уважение.
2. Превенция на

зависимостите

от алкохол, тютюнопушене

и дрога,както и

издигане на здравословния начин на живот както ценност.
3. Работа с децата от социално слаби семейства, непълни семейства за повишаване
на мотивацията им за учене и недопускане отпадане на деца от училище.
4. Консултиране на родители във връзка с израстването и възпитанието на децата.

ІV. Заседания на комисията:
1. Месец септември 2020 г. :


Приемане на план на училищната комисия;



Обсъждане на индивидуални мерки за работа с деца в неравностойно
положение, както и за деца застрашени от отпадане от училище;



Идентифициране на деца в риск.

2. Месец февруари 2021 г.


Обсъждане на проблеми, свързани с микроклимата в класовете и предприемане
на мерки и допълнителни мероприятия за създаване на сигурност и спокойствие
в училище



Среща с родители и деца, застрашени от отпадане и с агресивно поведение.

3. Месец юни 2021 г.
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Отчитане на резултатите от работата на училищната КПУТПППМН през
годината.

V. Основни дейности:
1. Проучвателна – в смисъла, определен от Закона за закрила на детето, за
„деца в риск”:


причините за противообществени прояви;



факторите, обуславящи такъв тип поведение;



конкретни условия, благоприятстващи поведение на асоциални прояви –
семейна среда, приятелски кръг, травмиращи събития;



причините за направени отсъствия от училище;



причините за нарушени взаимоотношения ученик – родители;



проучване интересите на учениците и възможностите за включването им в
различни дейности както на територията на училището, така и организирани от
други институции, с които то взаимодейства и сътрудничи;



причините за трудната адаптация в училищна среда – специално внимание и към
факторите, обуславящи този проблем на етническите малцинства, децата с
увреждания и тези с хронични заболявания;



разпознаване на децата, жертви на насилие.
2. Конкретни мерки и предложения



за училището като институция и територия, осигуряваща сигурността на
учениците;



по посока на учениците с оглед ограничаване на противообществените прояви в
зависимост от конкретното поведение на ученика и възможностите на
училището;



за разрешаване на проблеми, свързани с неблагоприятна семейна среда;
застрашаване от отпадане от училище; жертви на насилие; трудна адаптация в
училищна среда и проблеми, свързани с общуването в социална среда.
3. Превантивна
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подпомага дейността на ръководството, класните ръководители и учителите за
реализирането

на

различни

прояви,

свързани

с

превенцията

на

противообществените прояви;


подпомага организирането на разнообразна извънкласна и извънучилищна
дейност;



подпомага разработването на Правилника за дейността на училището;



ранно разпознаване на децата, нуждаещи се от психологическа помощ и
индивидуална работа с тях с психолога на училището или насочването им от
него към различните специализирани институции както на детето, така и на
техните семейства.
4. Съвместна дейност



Детска педагогическа стая



Отделите за закрила на детето



Дирекции „Социално подпомагане”



МКБППМН



НПО



Центрове за превенция, социална подкрепа и интеграция



Обществени възпитатели

VІ. Конкретни мерки по различните дейности на комисията:
I. Ученици
1. Идентифициране и картотекиране на учениците в риск, тези с девиантно
поведение и ученици с поведенчески и емоционални проблеми.
Срок: постоянен
Отг.: психолог и кл.ръководители
2. Наблюдаване на учениците с голям брой неизвинени и извинени отсъствия; със
слаба мотивация за учебен труд и тези с проблеми при овладяването на учебния
материал.
Срок: постоянен
Отг.: членовете на комисията, кл.ръководители
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3. Индивидуална работа с учениците, изпитващи затруднения в социалните си
контакти и адаптацията си в училище с психолога на 44. СУ.
Срок: постоянен
Отг.: психолог
4. Индивидуална и групова работа с учениците, участващи в конфликтни ситуации
и с прояви на агресивно поведение.
Срок: постоянен
Отг.: психолог, членовете на комисията и кл.р-ли
5. Индивидуална и групова работа с деца в риск от отпадане от училище.
Срок: постоянен
Отг.: психолог, членовете на комисията и кл.р-ли
6. Групова работа за изграждане на социални умения и улесняване адаптацията в
училищна среда.
Срок: постоянен
Отг.: психолог, членовете на комисията и кл.р-ли
7. Включване на деца в риск, в неравностойно положение в различни форми на
извънкласна дейност и отдих.
Срок: постоянен
Отг. класни ръководители
8. Привличане на учениците с девиантно поведение и деца в неравностойно
социално положение към организирането и провеждането на традиционни празници
и ритуали на училището.
Срок: постоянен
Отг. класни ръководители
9. Беседи с учениците в часа на класа на теми:


Да се научим да казваме НЕ на дрогата.



Как да се противопоставим на насилието в училище.



Умеем ли да общуваме помежду си?



Алкохол и цигари. Последиците от тях за младия организъм.



Darknet – опасности в глобалната мрежа.
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Срок: постоянен
Отг. мед.специалист, психолог и кл. р-ли
II. Родители
1. Предоставяне на информация на родителите за Правилника на училището,
всички наредби и заповеди, отнасящи се до задълженията на учениците;
Срок: постоянен
Отг.: психолог, членовете на комисията и кл.р-ли
2. Предоставяне на информация на родителите, отнасяща се до успеха и
поведението на учениците;
Срок: постоянен
Отг.: членовете на комисията и кл.р-ли
3. Съвместна работа с родителите, класните ръководители и психолога на
училището при инциденти и конфликтни ситуации;
Срок: при възникване на конфликтна ситуация
Отг.: кл.ръководители, членове на комисията
4. Съвместна работа на родителите с психолога при затвърждаващо се деструктивно
поведение на ученика в училище.
Срок: при необходимост
Отг.: кл.р-ли, членове на комисията, психолог
III. Учители
1. Оказване помощ на учителите при осъществяване както на учебния процес, така
и при участието в превантивни програми
Срок: при необходимост
Отг.: членове на комисията, психолог
IV. Училищно настоятелство
1. Съвместна посредническа и координационна работа при конфликтни ситуации,
продължително деструктивно поведение на ученици и родители с висока степен
на тревожност.
Срок: постоянен
Отг.: психолог, членовете на комисията и кл.р-ли
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