УКАЗАНИЕ

ЗА ИЗРАБОТВАНЕ ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИТЕ КОМИСИИ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА УЧЕНИЦИТЕ

I.Общи положения

В условията на оптимизация на училищната мрежа и на делегирани
бюджети на учебните заведения все по-важна става ролята на УКПППУ .
Дейността им е насочена към обхващане и задържане децата в училище ,
проучване и превенция на противоправното деяние на учащите се и помощ и
подкрепа на училищното ръководство и на учениците .
Комисиите са създадени в изпълнение на Националният план за
противодействие на престъпленията на малолетни и непълнолетни. Примерен
статут е разработен от МОН и ЦКБППМН към МС.
УК работят превантивно с учениците извършващи противообществени
прояви, с тези в риск от извършване на противоправни деяния и с
подрастващите,които по силата на Закона за закрила на детето и Националната
стратегия 2008-2018г. попадат в категорията” деца в риск”.
Училищната комисия се създава на ниво училище и се назначава със заповед
на директора на учебното заведение. Ръководи се от зам. директор или
упълномощено от ръководството лице.
В нея се включват :
-Представител от ръководството на училището
-Представители на учителите
-Педагогически съветник/Ако в училището има такъв/
-Представител на училищното настоятелство
-Медицински работник/Ако в училището има такъв/
Представител на фирмата,охраняваща училището
инспектор,отговарящ за съответният район.
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II.В изпълнение на своите функции УКПППУ развива следните дейности:
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1. Проучвателна дейност
-проучва проблемни ученици,живеещи в неблагоприятна среда/социално слаби
семейства;семейства,вкоито децата не се отглеждат от родителите;семейства,в
които родител излежава присъда или са криминално проявени и др./
-причините за проява на противообществени прояви на учениците
-причини за системно непосещение на училище
- проучва възможностите за включване на различни дейности с превантивен
характер
-проучва факторите,застрашаващи сигурността на учениците
2. УК предлага на педагогическият съвет мерки за;
-ограничаване противообществените прояви на учениците в съответствие с
конкретните им прояви и възможностите на училището
-решаване проблемите на застрашените от отпадане ученици,деца жертва на
насилие и такива с проблеми в общуването и училищните изисквания
-сигурността на учениците в училището и района около него
3.УКПППУ уведомява;
-МКБППМН за противообществени прояви на ученици от училището
-отделите закрила на детето,за деца живеещи в неблагоприятна среда,за които
не се полагат грижи от родителите или са жертви на насилие
-органите на полицията за криминални прояви на учениците или за
посегателства срещу тях
4. УКПППУ подпомага и организира;
-дейности свързани с превенция на противообществените прояви на учениците
-подпомага организирането на извън класната и извънучилищната дейност
-разработването на правилници и програми на училищна дейност
-насочва,при необходимост
компетентните органи.
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III.Взаимодействие
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Училищната комисия реализира дейността си в тясно сътрудничество с
класните ръководители,училищното настоятелство, родителите и търси
взаимодействие:
-МКБППМН
-О”ЗД”към Д”СП”
-ИДПС към РПУ
-НПО лицензирани за предоставяне социални услуги за деца и др.
IV.Документацияна училищната комисия
-УК разработва годишен план за работа в съответствие със спецификата на
учебното заведение и учениците
-представя плана на МКБППМН,а в края на учебната година информация за
реализацията му
-регистър на учениците с противообществени прояви и предприетите мерки за
корекционно-възпитателна работа
-информация за учениците,попадащи в групата „деца в риск”и към кого са
насочени за консултации
-кореспонденция с институциите с които си взаимодейства
V.Примерен план за работа на УКПППУ
1.Анализ на ситуацията от предходната учебна година
-брой на учениците
-отпаднали ученици
-брой на учениците с натрупани неизвинени отсъствия
-извършени противообществени прояви в училище
-ученици от социално слаби семейства и такива в риск
-ученици,жертва на насилие
-проведени проучвания

2.Главни цели/на база анализа/
3.Задачи за реализация на главните цели
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-Проучвания,анкети,лекции и дискусии с ученици
-Работа с родители
-Превантивна и корекционно-възпитателна работа с ученици извършители на
противоправни деяния и предотвратяване на отпадането от училище
4.Взаимодействие с институциите за реализиране плана на училищната комисия
5.Правна рамка
-Закон за народната просвета
-Закон за БППМН
-Закон за закрила на детето
-Закон за защита на личните данни
-Закон за здравеопазването
-Национална стратегия за детето и др.
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