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    П Л А Н  

за работа на Училищен координационен съвет за справяне с тормоза в училище  

в изпълнение на „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование” съгласно Заповед   

РД 09-5906/28.12.2018 г. на МОН, Училищна политика за превенция и интервенция на насилието и 

тормоза, Правилник за безопасност на учениците в компютърната мрежа в училището и в 

интернит и Алгоритъм за прилагане на Механизма  

гр. Силистра - 2021 година 

Състав на съвета: 

1. Председател: 

    Ирина Гетова – заместник-директор         

2. Членове: 

     Диана Нейкова – педагогически съветник/психолог 

     Кристалина Иванова- председател на МО на кл. ръководители 

     Анелия Николова – учител 

     Елена Къркова - учител   

     Мая Тодорова - учител  и родител 

     Председател на Ученическия съвет 

 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. 

Изграждане на училищна политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза, 

основана на споделени ценности, философия, норми, правила и традиции между членовете на 

училищната общност и родителите, и изграждане на сигурна среда.  

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на 

образованието и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД,  неправителствените организации – 

НМД, фондация „Асоциация Анимус” и УНИЦЕФ - България. 



ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО СТОПАНСКО УПРАВЛЕНИЕ, АДМИНИСТРАЦИЯ 
И УСЛУГИ ”АТАНАС БУРОВ”  -  СИЛИСТРА  

7500 гр. Силистра, ул. “Македония” 121;  тел./факс +359 86 821 891; тел. +359 86 821 859;   
e-mail: economics_ss@abv.bg  

 

  

. 

 ІІ. 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. 

Осъществяване на превенция за опасностите в интернет. 

ІІІ. Задачи: 

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в 

училище. 

2. Разработване и прилагане на превантивни дейности за осигуряване на безопасно 

поведение в компютърната мрежа. 

3. Актуализиране на защитната мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище. 

 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 помощник-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. 

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 ученици. 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 

учениците 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. 
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V. Дейности 

№ Дейност Срок Отговорник Необх. 

средства

/други 

ресурси/ 

Дейности по разработване и прилагане на превантивни мерки за предотвратяване на 

тормоза в училище 

1. Актуализиране състава на Училищния 

координационен съвет. Изработване план за 

работа. 

8 септември 

2021 г. 

И. Гетова - 

2. Преглед на Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците 

в училище от педагогическия и 

непедагогическия персонал. 

30 септември 

2021г. 

И. Гетова  

3. Участие на ученици в спортни състезания 

свързани с превенция на тормоза, правата и 

задълженията на децата. 

30 септември 

2021г. 

19 юни 2021 г. 

Ив. Ненов, 

М. Тодорова 

грамоти, 

награди 

4. Оценка на проблема с тормоза, през мнението 

на учениците и учителите– идентифициране на 

нивото на тормоз и формите на тормоз.  

до 16  

октомври 

2021г.   

май/юни 2022г. 

Д. Нейкова , 

класни 

ръководители 

пакет 

хартия, 

тонер 

5. Анкета в ЧК за идентифициране на деца в риск октомври 

2021г. 

Д. Нейкова , 

класни 

ръководители 

 

6. Срещи-разговори с новопостъпилите ученици 

от 8 клас за адаптация в новата учебна среда 

октомври 

2021 

Д. Нейкова , 

класни 

ръководители 

 

7.  Запознаване на учениците в часа на класа с: 

 правилата за безопасност на учениците 

в компютърната мрежа в училището и в 

интернет 

Припомняне: 

 Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и 

учениците в училище 

 процедурите за реагиране в ситуации на 

тормоз  

 правилата за поведение в паралелката 

Актуализиране на правилата за поведение и 

ценности в клас. 

Изготвяне на: 

 табла с правила за безопасна работа в 

интернет   

октомври 

2021г. 

Д. Жекова,  А. 

Николова, 

УС,  класни                      

ръководители 

информа

ционни 

материал

и, цветна 

хартия  
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8. Въвеждане на ефективна система за дежурство 

на педагогическите специалисти и учениците 

октомври 

2021г. 

Г. Тодорова, 

УС 

 

9. Отбелязване на Денят на народните будители 30 октомври 

2021г. 

Д. Нейкова 

Е. Къркова 

 

10. Анализ на проявите на училищен тормоз – 

обобщение и оценка на тормоза на база на 

проведени анкети. 

ноември 2021г. 

юни 2022г. 

Д. Нейкова хартия, 

тонер 

11. Отбелязване Деня на толерантността – 16.11. 
ноември 2021г. 

Д. Нейкова 

Е. Къркова 

 

12. Оптимизиране на системата за наблюдение и 

контрол, в зависимост от резултата от оценката 

на проблема. 

декември 

2021г. 

Г. Тодорова - 

 

13. Отбелязване на Международен ден за правата 

на човека-10.12  

6-10 декември 

2021 г. 

Е. Къркова   

Д. Нейкова 

цветни 

листа 

14. Организиране на дейности по повод на 

Коледните празници с цел сплотяване на 

училищната общност 

до 24 декември 

2021г. 

Д. Нейкова, 

кл.ръководите

ли, УС 

- 

15. Актуализиране на Плана на УКС във връзка с 

установените и анализирани резултати от 

анкетирането /при необходимост/. 

януари 2022г. И. Гетова 

Д. Нейкова 

 

16. Обсъждане с  родителите  формите на насилие, 

механизма за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в училище  и 

с процедурите за реагиране в ситуации на 

тормоз/подготвяне на информационен 

материал за родителските срещи/ 

февруари 

2022г. 

 

А. Николова, 

Кр. Иванова, 

Д. Нейкова 

класни 

ръководители 

схеми, 

информа

ционни 

материал

и 

17. Месец на добротворчеството: 

- Деня на прегръдката- 21.01  

- Празник на училището 

- Св. Валентин 

- Денят на розовата фланелка 

януари-

февруари 

2022г. 

Д. Нейкова, Е. 

Къркова, А. 

Николова, Кр. 

Иванова, 

класните 

ръководители,

УС 

изготвян

е на план 

и 

осигуряв

ане на 

ресурси 

според 

конкретн

ите 

дейности 

18. Отбелязване на Ден на планетата Земя 

 

април 2022г. Е. Боева, Д. 

Нейкова, УС 

 

19. Тържествено изпращане на випуск 2021-2022 13 май 2022 А.Николова  

И. Миткова 

Д. Нейкова 

10а 

 

20. Вътрешно-квалификационно обучение: 

Обсъждане на мерки и активи за преодоляване 

на натрупаните психоемоционални дифицити 

от онлайн обучението и последиците от 

пандемията 

 

юни 2022 И. Гетова,  

Д. Йорданова, 

Д. Нейкова  
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21. Отбелязване на Международния ден на 

приятелството – 9 юни  

юни 2022г. Е. Къркова, 

Д.Нейкова, 

УС 

 

 

22. Лятно кино в двора на училището юни 2022 г. Д. Нейкова, Е. 

Къркова,Кр. 

Иванова, 

Т.Борисов,   

Д.Богданова,

Св.Цветанова, 

Д. Жекова, 

класните 

ръководители,

УС, помощен 

персонал 

лаптоп, 

озвучите

лна 

техника, 

екран 

23. Отчетен доклад до директора за работата на 

УКС 

юни 2022г. УКС  

24. Редовен преглед на записите от видеокамерите 

за анализиране поведението на учениците.  

 

ежемесечно Главен 

дежурен 

учител 

 

25. Поддържане и обогатяване с материали на 

страница във Фейсбук „Родителите на 

ПГСУАУ“  

през учебната 

година 

Д. Жекова 

Д. Нейкова 

 

26. Провеждане на индивидуални консултации с 

деца жертва или извършители на тормоз. 

през учебната 

година 

Д. Нейкова - 

27. Включване на ученици с девиантно поведение 

в мероприятия, провокиращи отговорността им 

– в класни тържества, клубове и др. 

 

 

 

 

съгл. календара 

на 

дейностите 

А. Николова 

Е. Къркова 

 

 

Дейности по разработване и въвеждане на защитни мерки 

1. Актуализиране на правила и процедури за 

изграждане на защитна мрежа за справяне с 

училищния тормоз 

септември 

2021г. 

УКС - 

2. Актуализиране на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище 

септември 

2021г. 

УКС  

3. Актуализиране на списъка с личните лекари и 

телефоните им. 

септември 

2021г. 

УКС, 

мед.лице-

Диана 

Мирчева 

 

4. Взаимодействие и решаване на конфликти 

между ученици, учители, родители и 

училищно ръководство 

през учебната 

година 

Директор, 

класни ръко-

водители, 

членове на 

- 
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Информиране, документиране и иницииране 

на работа по случай на тормоз съгласно 

Механизма за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в училище 

УКС 

5. Водене на Дневник за регистриране  случаи на 

тормоз в училището. 

/анализ на ситуацията и оформяне на 

становище за осъществяване на допълнителна 

подкрепа за личностно развитие на учениците/ 

 

през учебната 

година 

Д. Нейкова,  

Е. Боева 

тетрадка 

голям 

формат, 

химикал 

 

                                                                          Председател на УКС:…………….. 

         /И. Гетова/ 
    

 


