
 
 

                                                                                                     

 

    

 

 

 

                                                                                                                

ПЛАН  

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И 

НАСИЛИЕТО 

В ЕГ „ХРИСТО БОТЕВ” - ГР. КЪРДЖАЛИ 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА 

 

 

 

Утвърден със Заповед № 152-1354/10.09.2020г.  

Планът е обсъден, гласуван и приет на Педагогически съвет с 

Протокол № 16 от14.09.2020 г. 

 



       Цел: Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и 

позитивна учебна среда в ЕГ „Христо Ботев” чрез изграждане на ценности, правила и 

процедури, предотвратяващи насилието и тормоза в училище.  

 

  Задачи: 

 1. Разработване и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване и 

противодействие на тормоза и насилието в училище.  

2. Продължаване дейността на Училищния координационен съвет за справяне с 

насилието.  

 

Председател: Радка Попгеоргиева– зам.- директор УД  

 

Членове: 1.Снежана Кузманова - педагогически съветник 

                2. Мюжгян Фейзи - училищен психолог 

                3. Надежда Карагьозова- старши по български език и литература 

                4. Керка Милушева - старши учител по математика 

                5. Диана Георгиева - старши учител по история и цивилизация 

                6. Юлия Станкова- старши учител по английски език 

 

3. При всеки конкретен случай са ангажирани и се включват: Училищният 

координационен съвет, класен ръководител, учители, станали свидетели на ситуация на 

тормоз и родители. 

 

I.Дейности за превенция на насилието и тормоза в училище. 

 

1. Дейности по превенция на ниво училище. 

 

 - Училището разполага с Етичен кодекс на училищната общност съгласно 

ЗПУО. Етичния кодекс включва всички участници в предучилищното и 

училищното образование. 

Отг.: Комисия по етика. 

всички служители в ЕГ „Христо Ботев“ 

Срок: постоянен. 

 

 

- Създаване на Училищен координационен съвет. 

Отг.: Директор 

Срок: м. септември 2020г. 

 



- Внасяне на промени в Правилника за дейността на институцията при 

необходимост. 

Отг.: Училищен координационен съвет. 

Срок: м. октомври 2020г. 

 

- Подобряване на системата на дежурства с оглед недопускане на насилие и 

тормоз. 

Отг.: директор, 

всички служители в ЕГ „Христо Ботев“ 

Срок :постоянен 

 

 

- Повишаване на квалификацията на педагогическия персонал за работа с 

програмите за превенция и справяне с насилието и тормоза. 

Отг.:директор, педагогически колектив 

Срок: постоянен   

 

- Провеждане на анкетно проучване за тормоза в училище. Запознаване с 

обобщените резултати родителите на учениците. 

 

Отг.: Училищен психолог,                                                                                         

педагогически съветник 

Срок: м. октомври 2020г. 

 

- Отбелязване на международни дни за превенция на тормоза и насилието  

Отг.: училищен психолог,                                                                                                

педагогически съветник,                                                                                                  

Ученически съвет 

Срок: текущ 

-  Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, 

свързани с превенция на тормоза и кибертормоза. 

 

Отг.: Педагогически съветник,  

училищен психолог, 

 Ученически съвет  

Срок: постоянен 

 

- Запознаване с правилата  за безопасност на децата и учениците в електронна 

среда /изработени от ДАЗД/ 

                                                                          Отг: РКК, учители по ИТ 

 

2. Дейности по превенция на ниво клас/класна стая: 

- Изготвяне съвместно с учениците на общи правила за поведение в 

паралелката. 

Отг.: класни ръководители 

Срок: м. септември 2020 г. 

 

     - Провеждане на групова работа в рамките на часа на класа – дискусии, 

решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит с цел осъзнаване и оценка на 

проблема.   



Отг.: класни ръководители 

Срок: постоянен. 

 

- Запознаване на родителите с Правилника за устройството и дейността на 

училището, Механизма на противодействие на тормоза.  

Отг.: класни ръководители 

Срок: м.септември 2020г. 

 

- Провеждане на тематични родителски срещи - при необходимост.  

Отг.: класен ръководител,                                                                                            

педагогически съветник, психолог 

 

 

- Запознаване с правилата за безопасност на децата и учениците в електронна 

среда /изработени от ДАЗД/ 

 

Отг: класни ръководители 

 

     II. Дейности по интервенция на насилието и тормоза.  

 

1. Дейности по интервенция на ниво училище: 

 

-  Водене на дневник със случаи и процедури за управление на информацията. В 

него се документират ситуации от второ и трето ниво - Приложение 1 от 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, при които е 

необходима и намесата на Координационния съвет. Дневникът съдържа 

следната информация: дата, клас, участници, вид насилие и ниво, какво е 

предприето като действие , подпис на служителя.  

 

Отг.: учители, кл.ръководители,                                                                 

педаг.съветник, училищен психолог 

срок: постоянен 

 

- На база на вписаните ситуации  на работа по случай, Координационния съвет 

извършва анализ, оценка на риска  и при необходимост насочва ученика към 

допълнителна подкрепа за личностно развитие, при необходимост към други 

служби. 

Отг.: Училищен координационен съвет 

Срок: постоянен 

   

2. Дейности по интервенция на ниво клас/класна стая: 

 

- Обсъждане между учениците и класния ръководител с цел изясняване на 

възникнал проблем, влиянието върху всички участници и свидетели, 

последствията, както и възможните решения. 

Отг.: клaсни ръководители 

Срок: постоянен 

 

 



- Съвместни действия между класен ръководител/учител и 

психолог/педагогически съветник и включване на външни специалисти. 

Отг.: училищен психолог, 

педаг.съветник, кл.ръководители и учители 

Срок: постоянен 

 

- Индивидуални разговори с ученици и родители при случаи на тормоз в училище 

или съмнения за такъв.  

Отг.:училищен психолог 

педагогически съветник 

Срок: постоянен 

 

 

- Консултиране на детето, жертва на тормоз и на детето, упражнило тормоз с цел 

мотивация и преодоляване на проблемното поведение.  

Отг.: училищен психолог 

Педагогически съветник 

Срок: постоянен 

 

-  Използване на посредник при разрешаване на конфликти 

Отг.: класен ръководител,                                                                                            

педагогически съветник, психолог 

-  Привличане на родителите за съдействие при  необходимост от работа по 

случай.  

Отг.: кл. ръководители, 

Училищен психолог 

Педагогически съветник 

Срок: постоянен 

- Провеждане на тематична родителска среща при възникнала ситуация на тормоз 

/при необходимост/ 

Отг.:класен ръководител,                                                                                        

педагогически съветник, психолог 

Срок: текущ 

 

- Навременно реагиране при случаи на тормоз при обучение в електронна среда 

/кибертормоз/ 

o Консултиране на детето, жертва на тормоз и на детето, упражнило тормоз 

с цел мотивация и преодоляване на проблемното поведение.  

o Съвместни действия между класен ръководител/учител, 

психолог/педагогически съветник, ръководство- при необходимост 

o Ефективно взаимодействие с родителите с цел преодоляване на 

проблемното поведение на ученика 

 

Отг.: класен ръководител,                                                                                        

педагогически съветник, психолог, ръководство 


