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УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА ЗА РАБОТА ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА 

НАРКОМАНИЯТА, СЕКТИТЕ И ДЕТСКАТА ПРЕСТЪПНОСТ 

 

(Актуализирана в съответствие с новия Закон за предучилищно и 

училищно образование) 

Целите на тази програма са: 

1. Да се повишава информираността на учениците относно разпространението и 

вредата от употребата на наркотични вещества сред подрастващите. 

2. Да се повишава информираността на учениците за видовете насилие и начините за 

предпазване от тях; местата, където можем да сигнализираме в случаите, когато сме 

жертва или свидетели на насилие; уменията за справяне с насилието, които следва да 

развием на ниво личност, клас и общност и др. 

3. Да се повишават знванията на учители и ученици за същността на понятието „секта“, 

влиянието на сектите, спецификата на техните методи на въздействие, начините за 

предпазване от пропагандата им при спазване принципа на толерантност към 

религиозните различия в клас и недопускане на дискриминация, както и принципът за 

свобода на вероизповеданието, т.е. при спазване на законите на Република България и 

подписаните международни конвенции. 

4. Изработване на единна училищна политика за предпазване на учениците от опасни 

социални влияния, свързани с наркоманията, сектите и противоправното поведение. 

Задачите на тази програма включват: 

1. Информиране на ученици и учители за видовете наркотици; зависимостите, до които 

водят и последствията от това. 

2. Проучване на факторите, водещи до употребата на наркотици чрез анкети и беседи. 

3. Усвояване на умения за превантивно поведение при ситуации в училище, вкъщи, 

навън, които могат да доведат до пръв достъп до наркотични вещества и 

тютюнопушене. 

4. Проучване на нагласите на ученици и учители към религиозните различия и 

толерантността, както и проучване на знанията им за предпазване от опасните влияния 

на деструктивните култове. 

5. Формиране на умения за противодействие на опасните влияния на култовете и за 



предпазване от религиозна пропаганда. 

6. Информиране на учениците за проблемите на насилието и средствата за справяне с 

него. 

7. Проучване на факторите, водещи до проява на насилие и агресия сред децата чрез 

анкети и беседи по класовете. 

8. Усвояване на умения за превантивно поведение при конфликтни ситуации в 

училище, вкъщи, на обществени места и пр. 

ДЕЙНОСТИ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА: 

1. Провеждане на методическа сбирка с класните ръководители за обсъждане 

резултатите от началната диагностика, даващи насока за поставяне на следните 

акценти при планиране дейността в часовете на класа: 

 превенция на зависимостите (наркомания, алкохолизъм, тютюнопушене) 

 превенция и противодействие срещу настъплението на сектите 

 умения за решаване на конфликти и водене на спорове 

 умения за справяне със стреса, гнева и фрустрацията 

 противодействие срещу проявите на агресивност и насилие в живота на 

учениците 

срок: декември 2022 

отг: Председател на МО на кл. 

ръководители 

2. Редовни заседания на КС за справяне с тормоза в училище – един път месечно (при 

спешни случаи – веднага). 

срок: постоянен отг: Т. Желева 

 

3. Провеждане на семинар с учителите на тема: „Формиране на умения за решаване на 

конфликти и справяне с гнева“. 

срок: март 2023 отг: А.Бозаков, Ст.     

Павлова 

4. Да се разгледа в часа на класа темата: „Умения за разрешаване на конфликти“ и „Как 

да се справяме с гнева и стреса“. 

срок: април 2023 отг: кл. 

ръководители, А.Бозаков, Ст.     

Павлова 

5. Изследване на проблема за агресивността и формите на насилие сред учениците. 



Обсъждане на резултатите и анализирането им пред педагогическия съвет. 

срок: май 2023 отг: А.Бозаков, Ст.     

Павлова 

6. Ограничаване на достъпа на случайни лица в училище, като се осигури рационален 

пропускателен режим. 

срок: постоянен отг: Уч. ръководство 

7. Запознаване на родителите с решенията на педагогическия съвет и изработване на 

съвместни стратегии за въздействие. 

срок: декември 2022 отг: Т.Желева, кл. 

ръководители 

8. Активна работа с общоучилищния ученически съвет и обсъждане на актуалните 

проблеми с председателите на класовете. 

срок: постоянен отг: А.Бозаков, Ст.     

Павлова, председателят на УС 

9. Поддържане на постоянен контакт с ОКБППМН, с РПУ - Бургас, Съвета по 

наркотични вещества към община Бургас и др. 

срок: постоянен отг: Т.Желева, 

А.Бозаков, Ст.     Павлова 

10. Набавяне на брошури и диплянки по съответните проблеми или изготвяне на 

такива при необходимост и раздаването им на деца и родители. 

срок: постоянен отг: А.Бозаков, Ст.     

Павлова 

 


