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     1. Повишаване знанията и уменията на учениците за живот свободен от дрога, алкохол и 

тютюн. 

     2. Предпазване от асоциално поведение и насилие чрез запознаване с профилактично- 

обучителни програми. 

    3. Планиране на системна и целенасочена превантивна дейност за оказване на ефективно 

влияние върху обучението и възпитанието на учениците. 

    4. Своевременно откриване на извършителите, бързо и ефективно решаване на случаите и 

оказване на педагого-психологическо въздействие. 

    5. Координиране дейността на комисията с държавните и обществените органи и 

организации, имащи пряко отношение към работата с противообществените прояви сред 

малолетни и непълнолетни. 

 

III.ДЕЙНОСТИ 

 

1. Запознаване на всички ученици и родители с училищния правилник. 

    Срок : м.септември 2017   Отг. Кл.ръководители 

2. Актуализиране информацията относно Механизма за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в училище. 

    Срок: септември 2017                              Отг. Комисията                                            

3. Провеждане на анкета за оценка на тормоза в училище от класните ръководители в 

началото на учебната година . 

    Срок: септември 2017    Отг. Комисията; Кл.ръководители                                                                                                                                                                                                                                                                                         

4.След обобщаване на резултатите от изследването, представител на комисията запознава 

педагогическия персонал с оценката на проблема на Педагогически съвет. 

    Срок: октомври 2017     Отг. Комисията                                                                                                              

5. Всяка паралелка заедно с класния ръководител изработва общи правила на поведение в 

училище. 

    Срок: октомври 2017                                Отг. кл. ръководители 

6. Подобряване на системата на дежурство с оглед на това да бъдат обхванати местата в 

училище, където при етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз. 

    Срок: постоянен      Отг: директор                                                                                     

7. Уведомяване на родителите на учениците отсъстващи системно от учебни занятия. 

     Срок: постоянен      Отг: кл.ръководители , директор                                                                                                                                                                                                                       

8. Информация за състоянието на дисциплината в училище, допуснати неизвинени 

отсъствия, спазване на училищния правилник. 

                            Срок: ежемесечно    Отг.: кл.ръководители 

9. Индивидуална работа с проблемни деца и  взаимодействие на училищната комисия с 

родителите им. 

    Срок : постоянен     Отг.: кл.р-ли,  Комисията                                                                                                                     

10.Взаимодействие на училищната комисия с   МКППМН – община Сливен 

     Срок: постоянен     Отг.: комисията 

11.Ученици с противообществени прояви да бъдат включвани в различни извънкласни 

форми и мероприятия. 

Срок:  постоянен                 Отг.: Комисията, кл.р-ли                                                  

12.Участие в екип за съвместна работа на институцииите по обхващане и задържане в 

образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна 

възраст. 

      Срок:   постоянен                                    Отг.: Станимира Арнаудова 

                                                                                  Валери Милков 

                                                                                           

                                         

IV.ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ С ОРГАНИЗАЦИИ И 

ИНСТИТУЦИИ 
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 Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и 

непълнолетни - община Сливен 

 Отдел „Закрила на детето” към дирекция ”Социално подпомагане” 

 Районно полицейско управление 

 Детска педагогическа стая 

 

 

V. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

    1.Училищната комисия провежда две редовни заседания през учебната година. 

    2.При необходимост се провеждат извънредни заседания. 

    3.Комисията отчита дейността си в края на всеки учебен срок. 

  

 

Приет с Решение на   ПС  №  РД- 05-16/ 14.09.2017 г. 


