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ОУ „ХРИСТО БОТЕВ”, С. ЛЕСНОВО, УЛ. „ОСМА”, №2 

 

                                             

                                          УТВЪРДИЛ: 

                                                                           САВКА ЯНЕВА – ДИРЕКТОР 

 

 

 

ПЛАН  

за дейността на комисията по превенция на противообществените (асоциалните) 

прояви на учениците през уч. 2021/2022 г. 

 

 

 

I. Контекст  

Немалка част от днешните ученици по различни причини попадат в категорията 

„проблемни“ деца. Училището има нелеката задача да създаде благоприятна, позитивна и 

пълноценна образователна среда, която да съдържа потенциал за адекватно 

удовлетворяване на интересите, способностите и заложбите на учениците. Изключително 

важно е училището да насочва младите хора към съзнателен избор на обществено 

приемливо социално поведение.  

Предметът на дейност на комисията е свързан с превенция на агресивното и 

асоциалното поведение, корекционно-възпитателна работа с ученици с девиантно 

поведение, както и с превенция от различни видове зависимости. 

Преглед и изводи относно осъществените дейности през предходната учебна година: 

 

В ОУ ”Христо Ботев”, с. Лесново, за учебната 2020/2021 няма противообществени 

прояви по смисъла на закона. Има регулярно наблюдение  за  ученици в потенциална 

рискова група. Не е допуснато девиантно поведение, за целта са провеждани разговори с 

класните  ръководители и консултиране с училищен психолог. Отделяно е  време във 

всеки един час на класа, във всеки един клас, за разискване по теми свързани с 

обществено приемливо социално поведение.  

 

II. Основни приоритети за учебната година  

 

1. Създаване на позитивна и благоприятна образователна среда в училище като 

средство за превенция на асоциално поведение на учениците и други негативни 

прояви.  

2. Осигуряване на възможности за изява на учениците, в т.ч. на ученици с девиантно 

поведение и включване във форми за развитие на техните интереси и способности.  

3. Полагане на целенасочени усилия за постигане на конструктивни взаимодействия 

между образователната институция и семейната общност.  
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III. Планирани дейности през уч. 2021/2022 г., организация и координация  

 

Дейности Срок 
Отговорни 

лица/координатори 
Индикатори Забележка 

Дейности с участието на педагогическия екип 

1. Запознаване на 

педагогическия екип с 

плана за дейността на 

комисията и 

очакванията за 

взаимодействие. 

01.10.2021 

г.  

Юлия Атанасова 

Ренета Стефанова 

  

2. Проучване и 

наблюдение на деца, 

живеещи в рискова 

среда. 

Уч. 2021 

/2022 г.  

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

  

3. Планиране и 

реализиране на 

превантивни мерки, 

насочени към 

изграждане на 

позитивна 

образователна среда и 

климат, съвместни 

дейности с 

психолога/педагогичес

кия съветник. 

Организиране на 

инициативи по определена 

тематика с прилагане на 

подхода „Връстници 

обучават връстници“ и др.  

Уч. 2021 

/2022 г. 

 

 

Проведени 

инициативи  

 

4. Своевременно и 

адекватно 

предприемане на 

дейности за 

преодоляване на 

проблемно поведение 

на ученици, в 

зависимост от 

конкретния случай – 

разговори с 

родителите, 

комуникация с 

Уч. 2021 

/2022 г..  

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

Предприети 

дейности  
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институции и др.  

Дейности с ученици 

1. Запознаване с правата 

и задълженията на 

учениците като 

участници в 

училищната общност, 

съгласно ЗПУО, 

правилника за 

дейността на 

училището, 

правилника за БУВОТ 

и Етичния кодекс на 

училищната общност.  

До 30.09. 

2021 г. 

Ренета Стефанова 

Юлия Атанасова 

Информираност 

за правата и 

задълженията 

 

2. Извършване на 

проучване сред 

учениците „Какво бих 

искал да се включи в 

живота на училищната 

общност?“. 

Обобщение, изводи, 

планиране. 

До 

04.10.20  г. 

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

Извършено 

проучване, 

обобщени 

резултати, 

връзка с 

планирането  

 

3. Включване на 

представители от 

ученическите съвети 

при разглеждане на 

конкретни случаи на 

проблемно поведение, 

агресия и тормоз.  

Уч. 

2021/2022 

г.  

Юлия Атанасова 

Ренета Стефанова 

Участие в 

заседания  

 

4. Иницииране и 

провеждане на 

училищни събития, 

кампании за 

превенция, спортни 

мероприятия и др. 

• Беседа/дискусия на 

тема: „Повишаване 

на пътната култура. 

Недопускане на 

рисково и 

престъпно 

поведение на пътя 

– правила за 

поведение като 

Уч. 

2021/2022 

г.  

 

 

 

 

 

 

11 

октомври,  

2021 г.  

 

 

 

 

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

Проведени 

събития,  

брой участници 
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участници в 

движението“ и пр. 

• Разяснителна 

кампания: 

Престъпления 

срещу личността – 

злоупотреба с деца, 

трафик на хора. 

Отбелязване на 

Международния 

ден за борба с 

трафика на хора. 

• Конкурс за 

рисунка, разказ, есе 

на тема „Добротата 

не е ретро“, във 

връзка с 

отбелязване на 16 

ноември – 

Международен ден 

на толерантността. 

• Отбелязване на 

Международния 

ден за безопасен 

интернет с 

провеждане на 

обучителни беседи 

с учениците с цел 

изграждане на 

умения за 

безопасно 

поведение в 

интернет. 

 

 

 

 

 

 

08 ноември, 

2021 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 ноември, 

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07 / 08 

февруари, 

2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… 

5. „Спорт за всички“ – 

междуучилищен 

турнир по… 

. … Проведен 

турнир, брой 

училища, брой 

участници  

 

6. Провеждане на 

индивидуална 

Уч. 

2021/2022 

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Проведени 

срещи, 

 



 

План за дейността на комисията по превенция на противообществените 

(асоциалните) прояви на учениците 

 

стр. 5 

възпитателна, 

корекционна и 

консултативна работа с 

ученици, извършили 

нарушения или с 

противообществени 

прояви. 

г. Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

 

консултации, 

психо-социална 

рехабилитация 

от училищния 

психолог  

7. Реализиране на 

подкрепа спрямо 

ученици с рисково 

поведение или 

живеещи в рискова 

среда – включване в 

занимания по 

интереси, координация 

за предоставяне на 

социални услуги, 

организиране на 

кампании за подкрепа 

и др. Проследяване на 

напредъка и 

резултатите от 

прилаганите мерки. 

Уч. 

2021/2022 

г..  

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

 

Подпомогнати 

ученици и 

семейства; 

наличие на 

положителни 

промени в 

поведението 

 

Дейности с родители 

1. Запознаване с правата 

и задълженията на 

учениците като 

участници в 

училищната общност, 

съгласно ЗПУО, 

правилника за 

дейността на 

училището, 

правилника за БУВОТ 

и Етичния кодекс на 

училищната общност.  

До 

30.09.2021 

г.  

Ренета Стефанова 

Юлия Атанасова 

 

Информираност 

за правата и 

задълженията 

 

2. Запознаване на 

родителите с мерките и 

дейностите, 

организирани в 

училище за 

предпазване на децата 

от противообществени 

прояви. 

До 

29.10.2021г.  

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

 

Информираност   

3. Уведомяване на Уч. Радослава Вълчева Информираност,  
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родителите и 

планиране и 

реализиране на мерки 

за учениците, 

отсъстващи системно 

от учебни занятия 

и/или нарушаващи 

училищния правилник.  

2021/2022 

г. 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

 

предприети 

мерки  

4. Провеждане на 

системни срещи – 

разговори с родителите 

или настойниците на 

учениците с рисково 

поведение. 

Уч. 

2021/2022 

г. 

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

 

Проведени 

срещи, 

положителни 

промени в 

поведението на 

учениците 

 

5. Работа с родители на 

ученици от уязвими 

групи за повишаване 

на родителския 

капацитет и 

отговорност – срещи, 

беседи, лектории. 

Уч. 

2021/2022 

г.  

Радослава Вълчева 

Мария Тодорова 

Надя Витяхова 

Ренета Стефанова 

Силвия Иванова 

Иван Иванов 

Юлия Атанасова 

 

Проведени 

форми, 

участници 

 

 

 По време на учебната година се провеждат не по-малко от 3 заседания на 

комисията – в началото на учебната година, в края на първия учебен срок и в края на 

учебната година. Извънредни заседания се провеждат при възникнала необходимост, по 

инициатива на председателя или друг член на комисията.  

 

 

 

 

IV. Необходими връзки и взаимодействия  

 

Училищната комисия за превенция на противообществените (асоциалните) прояви 

на учениците работи в сътрудничество с класните ръководители, педагогическия 

съветник/психолог в училището, обществения съвет/училищното настоятелство, 

родителите. Взаимодейства с отделите „Закрила на детето“; МКБППМН; ЦПЛР; центрове 

за обществена подкрепа, центрове на социална превенция, консултативни кабинети; 

обществени възпитатели и др. Сътрудничи с медиите за популяризиране на добри 

училищни практики и положителни модели на поведение на ученици.  

 

V. Очаквани резултати от дейността на комисията. Срокове, форма и отговорно 

лице за отчитане на дейността  

 

 В резултат на дейността на комисията се очаква ограничаване на случаите на 

противообществени (асоциални) прояви и проблемно поведение на ученици, повишаване 
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на информираността относно рисковите фактори, които могат да доведат до такива, 

разнообразяване на живота на училищната общност с дейности и мероприятия с 

превантивен характер, подобрено взаимодействие с родителите на учениците и 

институциите, формиране на умения за здравословни поведенчески избори и отговорно 

гражданско поведение. 

 

Дейността на училищната комисия за превенция на противообществените 

(асоциалните) прояви на учениците се отчита пред педагогическия съвет на училището от 

председателя на комисията или определен от него представител в края на първия учебен 

срок и в края на учебната година.  

 

Изготвил плана:  

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА 

Юлия Атанасова, учител прогимназиален етап 

 

………………………………………… 

/подпис/ 

 

 

 


