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1. Завеждане на отчет на учениците извършили противообществени прояви. 
                                                                                     Срок -постоянен                                                                        

                                        Отг.-  кл. ръководители 
 

2. Периодично разглеждане на постъпки на ученици извършили груби нарушения на 

училищния правилник за вътрешния ред и имат противообществени прояви. 
                                                                        Срок- постоянен 

Отг. – кл. ръководители и учители 
 

3. Проучване на причините за отклоненията в поведението на децата с отрицателни прояви. 

Набелязване на конкретни мерки за въздействие. 
                                                                          Срок - постоянен 

                                 Отг. –председател на комисията и  
                                                                                                              кл. ръководители 
 
4. Информация за броя на не извинените отсъствия и техните носители. Анализиране на 

причините за направените не извинени отсъствия. 
                                                                                                         Срок -ежемесечен 
.                                 Отг.-председател на комисията 

 
5.  Информация за състоянието на дисциплината в училище и спазването на правилника за 
вътрешния ред. 
                                                                                                 Срок – на всеки педагогически съвет 

                                                                                      Отг.-председател на комисията 
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6. Провеждане на срещи на комисията с класните ръководители, в чиито паралелки има 
деца, застрашени или извършили противообществени прояви и сериозни нарушения на 
правилника за вътрешния ред. 
                                                                                                         Срок -ежемесечен 
.                                 Отг.-председател на комисията 

. 
7. Провеждане на заседания на комисията с целия педагогически колектив с цел 

координиране на дейността, свързана с борбата срещу противообществените прояви сред 
учениците 
                                                                                                         Срок -ежемесечен 
.                                 Отг.-председател на комисията 

 
 

8. Съдействие от страна на училищната комисия за осигуряване на материали за превенция 

против обществените прояви, които да са на разположение на класните ръководители. 
                                                                                                         Срок -постоянен 
.                                 Отг.-председател на комисията 

 
9. Включване в плановете на класните ръководители на теми за правни и здравни знания на 

учениците..                                                                                     Срок – 30.09.2022г. 
.                                 Отг.-председател на комисията 

 
 
10. Предложения  за налагане  на  наказания  на  ученици които  се  разглеждат  на   

заседание  на  педагогическия  съвет  отсъствия. 
.                                                                                                         Срок -ежемесечен 
.                                 Отг.-председател на комисията 

 
11. Да  се  изнася  информация  за  дейността  на  комисията   в  края  на срока. 

 
                                                                                                         Срок -ежемесечен 
.                                 Отг.-председател на комисията 

 
12. Да се  организират  срещи с родители  на  деца с нарушения  на  Правилника  и влошена  
дисциплина.Набелязване  на  конкретни  мерки за  въздействие  и съвместни  действия за  
недопускане  нови  нарушения. 
                                                                                                         Срок - постоянен 
.                                 Отг.-председател на комисията 

 
13. Запознаване на учениците с Хартата за правата на детето. 

                                                                                                         Срок – съгласно плановете на             
кл. ръководители 

.                                 Отг.-председател на комисията и    
кл. ръководители 

 
14. Разглеждане на теми в часа на класа, свързани с безопасността на учениците и даване 
на практически съвети как да се предпазват от посегателствата над тях, когато са вън от 
дома и училище. По възможност да се търси съдействието на представител  от Детска 
педагогическа стая. 
..                                                                                                         Срок – 30.09.2022г. 
.                                 Отг.-председател на комисията 

 
 

                                                                                      Председател на комисията:……………… 
                                                                                    /М. Басарова 



 


		2022-10-27T14:31:36+0300
	Nino Slavev Velikov




