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УТВЪРДИЛ:……………………………. 

     Директор/Б. Андонова/ 

ПЛАН 
за работата на училищния координационен 

съвет за справяне с тормоза между учениците 

в училище по изпълнение на 

„Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в училище” 

2021 – 2022 уч.г. 

Състав на съвета: 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Димитрия Сотирова- заместник – директор по учебната дейност 

         ЧЛЕНОВЕ:   Илияна Младенова- психолог 

Лъчезар Харалампиев-учител ООУП в ПЕ 

Теодора Кехайова – учител ЦДО в НЕ                               

Пенка Кръстева –  родител  

Мария Точкова – ученичка в 9 клас 

Иван Чавдаров – ученик в 9 клас 

  

      Годишният план за дейността е приет на заседание на Педагогическия съвет с 

Протокол № РД-09-15/10.09.2021 г. и е утвърден със Заповед № РД-10-821/13.09.2021г. на 

директора на училището. 

 

 

mailto:soukuklen@abv.bg
http://otecpaisii-kuklen.eu/


ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  Планът на СУ „Отец Паисий” е съобразен с механизма за противодействие на тормоза 

между учениците в училище, разработен от Министерството на образованието и науката с 

участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и неправителствени организации. 

Справяне с проблема се постига само с прилагане на последователни мерки, споделени и 

приети от цялата училищна общност, подкрепени от всички отговорни институции. 

 

ЦЕЛ 

1. Разработване на цялостен училищен подход, полагане на координирани и 

последователни  усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 

училищна среда. 

2. Изграждане на умения и техники за справяне с различните форми на насилие. 

 

ЗАДАЧИ 

1.   Да се ограничат проявите на тормоз и агресия между учениците в училище. 

2.   Разработване и прилагане на превантивни дейности за преодоляване на тормоза в 

училище 

3.   Разработване на защитна мрежа за интервенция при случай на тормоз в училище. 

 

ДЕЙНОСТИ 

1. Определяне  на координационен съвет на училището със заповед на директора; 

                                                                                                   Срок: 10.09.2021г. 

отг.:директор 

2. Припомняне на педагогическите  и непедагогическите специалисти на училището с 

формите на насилие, с Механизма за противодействие на тормоза и насилието в училище;          

срок: 09.2021г. 

отг:психолог  

3. Актуализиране  на единните правила и отговорности на всички служители, свързани 

със случаите на тормоз, изготвени от УКС и заложени в Правилника за дейността на 

училището. 

срок:  09.2021г. 

отг.: председател на УКС 

4. Запознаване срещу подпис на учениците в часа на класа и на родителите на родителска 

среща, с формите на насилие и с Механизма за противодействие.  

срок: 09.2021г. 

отг: класни р-ли 

5. Оценка на ситуацията по проблема в училище. 

срок: 10.2021г. 

отг.: психолог 

6. Анализ и обобщение на резултатите. 

срок: 11.2021г. 

отг.: психолог 

7. Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати и обсъждане на 

необходимостта от предприемане на конкретни мерки – на заседание на ПС, на родителски 

срещи, в часа на класа. 

срок: 11.2021г. 

отг.:психолог, класни р-ли 

8. Въз основа на резултатите от проучването на проблема с насилието в училището, 

УКС актуализира плана, а директорът го утвърждава. При необходимост, планът може да 

се актуализира през учебната година. 

срок: 12.2021г.  

отг.:УКС 

9. Обучителни дейности по превенция и интервенция на ниво клас. Изготвяне на правила 

от всеки клас, въз основа на които се създават общоучилищни правила и процедури за 



учениците. Поставят се на видно място в класната стая. Залагане на теми свързани с 

тормоза  в часа на класа. 

срок:10.2021г. 

отг.:класни р-ли 

10. Интервенции в ситуации на тормоз според предприетите правила: 

 

10.1. При слабо нарушаване на правилата /ниво 1/ действия предприема класният 

ръководител, родителите са  уведомени, възстановяват се материални щети /ако има 

такива/. Ситуацията не се регистрира в дневника за тормоз. 

срок: постоянен 

отг.:класни р-ли 

10.2. При повтаряне на едно и също нарушение на правилата /ниво2/ ситуацията се 

описва от свидетеля или класния ръководител в дневника за случаи на тормоз. 

Материалните щети /ако има такива/ се възстановяват. Предприемат се действия от класен 

ръководител заедно с психолог, представител на УКС, родители. Уведомява се директорът. 

срок: постоянен 

отг.:класни р-ли, УКС 

10.3. При нарушение от трето ниво се уведомява ОЗД или полиция. Директорът 

предприема действия заедно с УКС, родител, компетентни власти. Ситуацията се вписва в 

дневника за случаи на тормоз. Предприема се активна работа, включваща всички 

участници. 

срок: постоянен 

отг.: УКС, класни р-ли 

11.    Водене  на  дневник  за  вписване  на ситуации на тормоз от 2 и 3 ниво,съхраняван   от 

училищния психолог. 

срок:учебна 2021-2022г.. 

отг: психолог 

12. Изготвяне на общоучилищни правила. 

срок:11.2021г. 

отг: психолог 

13.    Тясно взаимодействие на УКС с класните ръководители за точно спазване на 

Правилника за дейността от учениците в училището, като се прилагат необходимите 

административни мерки при неспазване на правилата. 

срок: учебна 2021-2022г. 

отг: УКС, класни р-ли 

14.   Да се опазва вътрешния ред в училище. Писмено деклариране на учениците и 

родителите, че са запознати с ПВР в училище. 

срок:09.2021г. 

отг: класни р-ли 

15.   Дежурството на учителите да се провежда съвместно с дежурството на учениците по 

класове. 

срок: учебна 2021-2022г. 

отг: класни р-ли, директор 

16.   Индивидуална и групова работа с ученици с проблемно поведение или 

предразположени към подобни прояви. 

срок: през уч. година;  отг.: класни р-ли, психолог 

17. На видно място в училище да се постави плакат с телефон 116111. 

срок:09.2021г. 

отг: председател на УКС 

18. Обучение на педагогическите специалисти на тема: „Съвместни действия при 

противообществени прояви на малолетни и непълнолетни с други институции срок: 

10.2021г.  

отг.:ЗДУД и психолог 

 

 



ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  С  ОБЩЕСТВЕНОСТТА 

 

1. УКС да сътрудничи с класните ръководители, училищен психолог, обществения 

съвет, училищно настоятелство, родителите; 

2. УКС  да взаимодейства с: 

- Отдел „Закрила на детето”; 

- Местната комисия за БППМН; 

- Дирекция „Социално подпомагане”; 

- Държавната агенция за закрила на детето /на тел. 116111/ или МВР; 

- Инспекторите от ДПС; 

- Неправителствени организации. 
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