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ПЛАН 
 

 

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА 

СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ ПО 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ” 
въведен със Заповед на Министъра на МОН №РД 09-5906/28.12.2017г.,  

и чл. 185 и чл.186 от ЗПУО 

 

УЧЕБНА 2018/2019г. 

 

Приет на заседание на  ПС на СУ „Васил Левски” с Протокол № .....  /13.09.2018г. и  е 

утвърден със заповед № РД 07 - ............./..........09.2018г. 

 

Състав на съвета: 

 

1. Председател: Светла Иванова 

2.  Членове: 

Иванка Харакчиева - Психолог 

Петър Петров -  старши учител  

Гинка Савова - учител  

Лилияна Златева - старши учител  

Тошко Павлов – учител  

Светла Кирова – старши учител 

Михаела Василева - ученически съвет 

Мариана Душкова – старши учител 

Петя Тодорова – старши учител 

Надя Дичева – старши учител  

Сияна Великова - родител 

Мария Михалева - родител 
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І. ПРЕДМЕТ: Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и 

юношите в системата на средното образование, чрез превантивни мерки и 

сътрудничество по прилагането на механизъм за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в училище. 

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от МОН с участието 

на МТСП, АСП, ДАЗД  и неправителствените организации: НМД, фондация 

„Асоциация Анимус” и УНИЦЕФ. 

 

ІІ. ОСНОВНА ЦЕЛ: Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, 

полагане на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и 

създаване на по-сигурна училищна среда. 

 

ПОДЦЕЛИ: 

 приемане и осъзнаване на проблема с насилието и тормоза; 

 създаване и утвърждаване на ясна ценностна система в училище, която 

не допуска прояви на насилие и тормоз; 

 договаряне на единна система за намеса и превенция срещу тормоза; 

 включване на всички ученици в изграждането на подобна система; 

 мобилизиране на местните ресурси за справяне с тормоза и създаване на 

подкрепяща среда около училището; 

 изграждане на обща училищна политика срещу насилието; 

 повишаване на чувствителността, ангажираността и капацитета на 

цялата училищна общност за превенция и справяне с тормоза между 

връстници; 

 подобряване на отношенията между учениците и техните умения за 

общуване. 

ІІІ. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ: 
 спазване на най-добрите интереси на детето; 

 активно включване и участие на цялата училищна общност – родители, 

педагогически персонал и деца във всички етапи на планиране и 

реализиране на Механизма за противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище, разработен от МОН; 

 недискриминация; 

 отхвърляне на всички форми на насилие, като форми на поведение и 

общуване. 

ІV. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и 

делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и 

координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът  се ръководи задължително 

от заместник - директор и  включва училищния психолог или педагогически съветник, 

учители, ученици и родители. 

2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за 

цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 

допринасящи за насилието. 

3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни 

аспекти и форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички 

групи и да се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност. 
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4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, 

изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и 

тормоз във взаимоотношенията в училище 

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от 

учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на 

ситуацията и нейната тежест. 

6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на 

отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при 

най-малките сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се 

предотврати ескалация на насилието и да се изпрати ясно послание, че такова 

поведение няма да бъде толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към 

проявите на физически тормоз, така и към неговите социални и психологически 

форми. 

 

V. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Ангажиране на училището и създаване на необходимата организационна 

структура за изпълнение на програмата. 

2. Повишаване на ангажираността, чувствителността и капацитета на 

училищната общност да развива училищна политика за превенция на 

насилието. 

3. Изграждане на защитна мрежа за превенция на насилието в училище. 

4. Формиране у децата на умения и нагласи, недопускащи насилие в 

общуването и поведението. 

5. В началото и в края на учебната година да се прави оценка на проблема с 

насилието и да се обсъдят резултати, мерки и последващи дейности. 

6. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване 

на тормоза в училище. 

7. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в 

училище. 

VI.  ФОРМИРАНЕ НА КООРДИНАЦИОНЕН ЕКИП ОТ ОТВОРЕН ТИП -  
координационният съвет е с ясни функции и делегирани отговорности, отговаря за 

планиране, проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. 

VІI. ИЗГРАЖДАНЕ НА СРЕДА ЗА ПРИВЛИЧАНЕ НА РОДИТЕЛИТЕ КАТО 

ПАРТНЬОРИ: 

 използване на родители – специалисти от областта на помагащите 

професии /социални работници, адвокати, лекари, свещеници/  или други 

професии, с чиято помощ могат да се реализират ценни училищни 

инициативи; 

 родители, които могат да осигуряват ресурси – в натура, услуги или пари 

за осигуряване на училищните дейности; 

 родители, които могат да станат посредници между училището и 

родителите или други организации и институции. 

VІІI. ДЕЙНОСТИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ЗАЩИТНА МРЕЖА: 

1. Създаване на единни училищни правила с  неизменна част от прeвантивните 

дeйности, които се приемат на равнище училище. 

2. Подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на местата, в които 

на етапа оценка е установено, че се извършва тормоз. 

3. Подобряване на системата за съобщаване на случаи на тормоз (въвеждане на 

нови форми и канали, гарантиране на конфиденциалността); 

4. Включване на експерти, родителите и самите ученици в процеса на създаване и 

реализиране на всички интервенции; 
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5. Използване на подхода за работа с връстници (peer education), които трябва да 

станат естествените помощници при реализирането на всички видове 

интервенции както по отношение на децата, които са обект на тормоз, така и по 

отношение на децата, които упражняват насилие; 

6. Повишаване квалификацията на учителите за работа с програмите, 

включително реализиране на специализирани обучения за определени 

категории от работещите в училище за справяне с критични ситуации и други; 

7. Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, 

организации и специалисти; 

8. Насочване към здравни и социални услуги за децата и техните семейства; 

9. В правилата на класа да се запише изискването учениците да посещават 

редовно учебните занятия и санкциите, които се налагат според Правилника на 

училището. Класният ръководител поканва на среща родителите на 

провинилите се ученици, с цел начало на процедура за налагане на санкции. 

10. Чрез системата за озвучаване да се осигурява подходяща разтоварваща музика 

за начало на учебния ден и междучасията. 

11. През голямато междучасие да се реализират различни инициативи, като 

народни танци, популярни танци с цел намаляване на напрежението и 

разтоварване от стреса. 

12. Въвеждане на регистър на срещите с родителите на Директор и ЗДУД, свързани 

с прояви на агресия и тормоз. 

13. Осигуряване на поддържаща информация за намаляване на проявите на 

агресивно поведение. 

14. Прилагане на програми за развитие на личните и социални умения на учениците 

в  СИП, извънкласни форми и клубове. 

15. Проучване на методическа и научна литература по повод приложението на 

програмата за противодействие на тормоза в училище. 

16. Усвояване и прилагане на техниките за овладяване на гнева и реакция при 

криза. 

17. Утвърждаване на форми на ученическо самоуправление. 

18. Обсъждане на инициативи свързани с училищния живот. 

19. Осигуряване на подкрепяща среда за учениците със СОП. 

20. Разработване и приемане на правила и процедури за работа с: 

- дете, жертва на тормоз; 

- дете, упражнило тормоз; 

- деца, които помагат и подкрепят тормоза; 

- децата наблюдатели. 

21. Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации 

на тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни 

и детски заведения. 

22. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, родители и 

училищно ръководство. 

23. Да се създаде единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в 

училището. Регистърът да включва: дата, описание на ситуацията, кога се е 

случила, вида тормоз, участници, наблюдатели, име и подпис, предприети 

мерки, информирани отговорни участници (институции, органи, родители), как 

е приключила ситуацията и на какъв етап какво е предприето. 
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IX. КАЛЕНДАР НА ДЕЙНОСТИТЕ 

 

№ ДЕЙНОСТИ И 

МЕРОПРИЯТИЯ 

СРОК ОТГОВОРНИК 

месец септември 

1. Актуализиране  на училищния 

механизъм за противодействие на 

училищния тормоз сред 

учениците 

14.09.2018г. Координационен съвет 

2. Актуализиране състава на 

училищния координационен съвет 

03.09.2018г. ПС, Директор 

3. Изготвяне план за 

противодействие на училищния 

тормоз 

14.09.2018г. Координационен съвет, 

Директор 

месец октомври 

1. Оценка на проблема, чрез 

мнението на учениците, 

учителите, родителите – с 

помощта на стандартизиран 

въпросник 

30.10.2018г. Координационен съвет 

месец ноември 

1. Провеждане на разговор и 

дискусия на тема: 

 „Самоконтролът и 

мирното решаване на 

конфликти срещу 

обидите, грубостта и 

тормоза в училище – право 

на избор“ 

до 30.11. 

2018г. 

Класни ръководители, 

учители ЦДО, ученически 

парламент 

2. Изготвяне на предложения за 

правила на поведение и ценности 

в класната стая и в училище 

до 30.11. 

2018г. 

Класни ръководители, 

възпитатели, ученически 

парламент 

3. Запознаване на учениците с 

видовете насилие и училищен 

тормоз 

до 30.11. 

2018г. 

Класни ръководители 

4. Анализ на проявите на училищен 

тормоз и наличните правила и 

решения за справяне с него – 

честота на булинга, форми, 

резултати, последствия, налични и 

липсващи правила.(отчет на 

резултатите от анкета, проведена 

през м. октомври) 

ПС, 

проведен 

през 

11.2018г. 

Директор, ЗДУД 

месец декември 

1. Приемане на правила на класа, в 

които ясно е формулирано 

неприемането на тормоза като 

форма на общуване. Обсъждане 

на мерки за последици и 

поощрения при съответно 

поведение. 

до12.12. 

2018г. 

Класни ръководители 
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2. Изработване на информационно 

табло с правила за поведение във 

всяка класна стая.  

до12.12. 

2018г. 

Класни ръководители 

3. Обобщение на всички 

предложения за правила на 

поведение и ценности и 

изработване на общо училищно 

табло.  

до 19.12. 

2018г. 

Училищен парламент, Гинка 

Савова 

4. Изработване на правила за 

действие в случай на тормоз сред 

учениците 

до19.12. 

2018г. 

Психолог, ЗДУД 

5. Благотворителност от деца и за 

деца – участие в Коледен базар 

12.2018г. Класни ръководители 

месец януари 

1. Публикуване в сайта на 

училището правилата на 

толерантно поведение. 

 

до 

30.01.2019г. 

Гинка Савова, Светла 

Стоилова 

2. Презентация  

 „Как да се предпазим от 

агресия и да не бъдем 

агресивни“ / за ученици/ 

 „Агресията в училище – 

училище за родители“ 

до 

30.01.2019г. 

Класни ръководители, 

училищен психолог, родители 

3. Семинар с педагогическите 

специалисти на 

тема:„Предизвикателства в 

общуването учител – родител – 

ученик“ 

До 

30.01.2019г. 

Училищен психолог 

месец февруари 

1. Тематична родителска среща - 

запознаване на родителите с 

възможностите за реагиране при 

изградена система за защита: 

дежурни учители, класни 

ръководители, психолог, 

помощник – директори, директор 

до 

27.02.1019г. 

Класни ръководители 

2. Провеждане на кръгла маса по 

класове на тема: „Стратегии за 

самозащита, самосъхранение. 

Вземане на решение, критично 

мислене.“ 

до 

27.02.1019г. 

Класни ръководители, 

училищен психолог 

3. Повишаване квалификацията на 

персонала за справяне в ситуация 

на тормоз 

до 

27.02.1019г. 

Директор, ЗДУД 

месец март 

1. „Агресия и насилие“ - изложба на 

рисунки, снимки, литературни 

творби. 

до 

29.03.2019г. 

Класни ръководители, 

учители по ИИ, БЕЛ и 

природни науки 

2. Деца със СОП – отношение, как 

да ги пазим и приобщим към нас 

до 

29.03.2019г. 

Класни ръководители, 

учители работещи по проект 
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„Подкрепа за равен достъп и 

личностно развитие” 

3. Изработване на табло за добри 

дела по класове и за училището. 

до 

29.03.2019г. 

Класни ръководители, 

Училищен парламент 

месец април 

1. Изработване и разпространение на 

информационно – образователни 

материали, съобразени с 

различните възрастови групи и 

свързани с: 

 превенция на 

тормоза; 

 правата и 

задълженията на 

децата 

12.04.2019г. психолог 

2. Провеждане „Ден на талантите” с 

цел  утвърждаване на 

толерантността и 

разбирателството срещу проявите 

насилие и тормоз 

до 

30.04.2019г. 

Класни ръководители 

месец май 

1. Благотворителен Великденски 

базар 

05.2019г. Класни ръководители 

2. Поведение при кибертормоз – 

познаване на правилата и 

задълженията на онлайн-

потребителите 

до 

31.05.2019г. 

Класни ръководители, 

Учители ИТ 

3. „Към кои институции мога да се  

обърна за помощ, в случай, че съм 

жертва на насилие?” 

до 

31.05.2019г. 

Класни ръководители, 

Психолог 

4. Провеждане на дискусии и 

тренинги на теми: 

 „Как да избегнем 

насилието в живота си?” 

 „Какво да направим когато 

станем жертва на 

насилие?” 

до 

31.05.2019г. 

Класни ръководители, 

Психолог 

месец юни 

1. Провеждане на анкета с цел 

изследване тормоза  сред децата 

до 07.06. 

2019г. 

Координационен съвет 

3.  Решаване на казуси с прояви на 

тормоз 

до 21.06. 

2019г. 

Учители ИТ, Класни 

ръководители 

4. Отчитане на резултатите от 

проведената анкета на ПС 

до 

05.07.2019г. 

Координационен съвет 

 

Мероприятия и дейности с постоянен срок 

 

1. Провеждане на индивидуални консултации с деца понасящи тормоз или 

извършители на тормоз. 

                         Отг. Училищен психолог, 

                                                                                                               Класни ръководители 
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2. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти в областта за справяне с училищния тормоз. 

 Отг. Директор, ЗДУД 

3. Класните ръководители да съдействат на УКС за подобряване на 

комуникацията и взаимодействието между училищната и родителската 

общности; за издирване на родители от областта на помагащите професии, като 

психолози, социални работници, лекари, журналисти, спортисти и др., които да 

бъдат включени в различни училищни инициативи. 

                                                                      Отг. кл.ръководители, уч.               

псохолог 

4. Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби – детска 

педагогическа стая, отдел „Закрила на детето”. 

                                                                                                  Отг. кл. ръководители, 

уч. псохолог 

 

 

 

№ Дейност Материален 

ресурс 

Финансов 

ресурс 

Друг 

ресурс 

1. Сформиране на училищен 

координационен съвет. 

      

2. Оценка на проблема, през мнението 

на учениците/учителите/родителите 

– с помощта на стандартизиран 

въпросник. 

Хартия за 

анкетни карти -

                    листа 

А4 – 2 пакета 

10,00 лв. Време – 1 

ЧК 

  

3. Анализ на проявите на училищен 

тормоз и наличните правила и 

решения за справяне с него – 

честота на булинга, форми, 

рeзултати, последствия, налични и 

липсващи правила. 

Карта с кодове. 

Таблица за 

отчитане. 

  Време – 5 

дни. 

4. Запознаване на учениците със 

същността на тормоза, проявите и 

участниците в процеса. 

Цветна хартия за 

изработване на 

информационни 

материали – 1 

пакет. 

7,00 лв. Време – 1 

ЧК 

5. Повишаване на квалификацията на 

персонала за справяне в ситуации 

на тормоз. 

  300 лв. за 

обучение. 

  

6. Оптимизиране на системата за 

наблюдение и контрол, в 

зависимост от резултата от 

оценката на проблема. 

  Дежурство 

на учители, 

ученици 

7. Разработване на процедури за 

реагиране в ситуации на тормоз. 

Хартия за 

отпечатване на 

процедурите и  

разпространение. 

6,00 лв. Време – 1 

ден 

8. Запознаване на учители, ученици и 

родители с процедурите за 

    Време – 6 

дни 
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реагиране в ситуации на тормоз. 

9. Изработване и разпространение на 

информационно-образователни 

материали, съобразени с 

различните възрастови групи и 

свързани с:  

Цветна хартия за 

изработване на 

информационни 

материали – 2 

пакета. 

14,00 лв. Време – 20 

дни 

  а) превенция на тормоза;      Време – 10 

дни 

  б) правата и задълженията на 

децата; 

    Време – 10 

дни 

10 Запознаване на децата с аспектите 

на насилието и начините за 

справяне с него. 

    Време – 10 

дни 

11. 

  

  

12. 

Провеждне на индивидуални 

консултации с деца понасящи или 

извършители на тормоз.  

  

Набиране на данни и анализ на 

профила на ученика, използващ 

булинг 

    

  

  

12 лв. 

  

  

  

Време – 1 

час. 

  Дейности по разработване и 

въвеждане на защитна мрежа 

      

13 Разработване и приемане на 

правила и процедури за работа с: 

    Време – 5 

дни 

  Дете, жертва на тормоз       

  Дете, упражнило тормоз       

  Деца, които помагат и подкрепят 

тормоза 

      

  Децата наблюдатели       

14 Разработване и приемане на 

правила и процедури за 

регистриране на ситуации на 

тормоз, насочване към други 

служби и обмен на информация с 

други учебни и детски заведения 

    Време – 

5дни 

15 Взаимодействие и решаване на 

конфликти между ученици, 

учители, родители и училищно 

ръководство.  

      

16 Да се създаде единен регистър за 

регистриране на ситуации на 

тормоз в училището. Регистърът да 

включва описание на ситуацията, 

вида тормоз, участници, 

наблюдатели, предприети мерки. 

    Време – 3 

дни 


