ПЛАН
За работата на Обществените възпитатели за борба
срещу противообществените прояви на малолетни и
непълнолетни
I. ЦЕЛИ
1.Основна цел е намаляване броя на противообществените прояви на малолетните и
непълнолетните.
2. Свеждане до минимум на противообществените прояви (агресия, тютюнопушене,
употреба на алкохол и наркотици, кражби и други)
3. Гражданско възпитание критерии за добро поведение, коректни и толерантни
междуличностни взаимоотношения .
4. Здравно възпитание и образование на учениците
5. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към
гражданското общество.
II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Свеждане до минимум обстоятелствата, пораждащи агресия и негативни прояви в
училището, чрез ефективна превантивна работа.
2. Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с ученици,
извършители на противообществени прояви и поддържане връзка с техните родители.
3. Системен контрол на поведението на застрашените ученици от извършване на
противообществени прояви.
4. Провеждане на спортни и културни мероприятия и екскурзии.
5. Приобщаване на все повече ученици към дейностите организирани в свободното
време.
III. ДЕЙНОСТИ
1. Разглеждане постъпките и поведението на деца извършили противообществени
прояви.
2. Осигуряване на пълен обхват на ученици подлежащи на задължително обучение.
3. Подпомагане на обучението, участие в проверки, участие при подготовката на
възпитателни дела, социално-благотворителна дейност, работа с училищни комисии
и педагогически съветници, класни ръководители и др.

4. Обявяването на конкурси свързани с теми, засягащи работата на обществените
възпитатели - Есета, рисунки, картички и други.
5. Провеждане на анкетни проучвания – образователни, здравни, културни и др.
6. Координиране дейността си с директор, класни ръководители , родители и
институции имащи пряко отношение към борбата с противообществените прояви сред
малолетните и непълнолетните
IV. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С УЧЕНИЦИТЕ
1. Индивидуална работа с проблемни деца.
2. Запознаване на учениците за осмисляне на основни проблеми свързани с
наркотиците и сектите..
3. Провеждане на системна работа по предотвратяване на противообществените
прояви сред малолетните и непълнолетните чрез, използване на различни видове
образователно-възпитателни ресурси / филми, видеоклипове, презентации, игри,
книги, беседи, разговори / по теми свързани с проблемите:
- Тютюнопушенето – безобиден навик или порок
- Вредата от алкохола
- Не на наркотиците
- Насилие /видове, превенция и оказване на помощ /
- Опасността от разпространението на различните религиозни секти и др.
5. Запознаване учениците с „Наредба за опазване на общинската собственост и
обществения ред“ на община Неделино.
6. Запознаване учениците със Закона за борба срещу противообществените прояви на
малолетни и непълнолетни и със съответните институции, функции и правомощия.
7. COVID 19 - Запознаване, превенция на разпространението , предпазни средства..
V. МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ
1. Запознаване родителите с различните дейности свързани с предпазване на
учениците от противообществени прояви
2. Провеждане на своевременни срещи и разговори с родители или настойници на
ученици с рисково поведение.
3. Разяснителна дейност на родителите с цел установяване на контрол върху децата
при ползване на глобалната мрежа – сайтове, показващи агресия и насилие, порно
сайтове и др.
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