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УТВЪРЖДАВАМ:  

X  

Галина Тимова

директор на 20. ОУ "Тодор Минков"

Signed by: GALINA OGNYANOVA TIMOVA  

 

 

 

УЧИЛИЩЕН ПЛАН ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 Г. 

 

 

 

Цел: 

Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и позитивна учебна среда в 20. 

ОУ „Тодор Минков“  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 в училище. 

2. Продължаване дейността на Училищния координационен съвет за справяне с насилието. 

 

Председател:  Лиляна Иванова - логопед 

 

Постоянни членове: 

1. Гергана Адамска-Тодорова - психолог 

2. Ирина Вандова - психолог 

3. Красимира Илиева – ресурсен учител 

4. Николета Костова - психолог 

 

При всеки конкретен случай са ангажирани и се включват съответните заинтересовани учители, 

класни ръководители и родители. 

 

 

 

ДЕЙНОСТИ: 

А. На ниво клас: 
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1. Изработване и договаряне на общи правила на поведение, договаряне на процедура, в случай 

на нарушаване на правилата. Поставяне на видно място в класната стая. 

 

Отг.: класни ръководители  

Срок: м. Септемви 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

2. 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.: кл. ръководители  

Срок: постоянен 

 

3. Убедителна демонстрация от страна на учителите, че са наясно с всичко, което се случва в 

класната стая и в училище. Редно е децата да са убедени, че учители улавят възникването на 

евентуален проблем с дисциплината още в самото начало, като по този начин бързо 

елиминират неприемливото поведение и не подминават неприемливите прояви. 

Отг.: всички педагогически специалисти  

Срок: постоянен 

 

Б. На ниво училище: 

 

1. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с училищните норми, понятие 

да приемливо поведение, както и с формите на насилие и с Механизма за противодействие 

на училищния тормоз между децата и учениците в училище. Ясно разпределени 

отговорности на всички възрастни в училище напр. всеки, който стане свидетел на ситуация 

на тормоз или неспазване на правилата, следва а) да я прекрати незабавно или б) ако е член 

на непедагогическия персонал, незабавно да уведоми учител. 

Отг.: Училищен координационен съвет 

 Срок: м. Септември 2022 г. 

 

2. Обсъждане и изготвяне на дейности, включително разписани ясни отговорности, за 

реагиране при всяка проява на неспазване на правилата или тормоз и насилие, като част от 

Годишния план на 20 ОУ „Тодор Минков“.         
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Отг.: Училищен координационен съвет     

Срок: м. Септември 2022 г. 

 

3. Изграждането на позитивен организационен климат и на подходяща психологическа среда в 

училище се основават на обща институционална политика и е израз на общата воля и 

координирани усилия на всички участници в образователния процес. За целта е много важно 

онези правила и норми, които изискваме да бъдат спазвани от учениците и родителите, да 

бъдат поставения ясно и точно и следвани от всички ни. Контролът за дори незначителни 

прояви на неспазване на правилата (например идване с пари и телефон 1-3 клас, минаване 

без чип или облекло, което не е подходящо във връзка с изискването за носене на елементи 

от униформата …) е в ръцете на всички педагози.  

Отг.: Всеки от педагогическия персонал 

Срок: Постоянен  

 

4. Обобщаване на всички предложения за правила на поведение, направени от класовете и 

формулиране на общоучилищни ценности и правила, които да бъдат част от училищната 

политика. Обсъждане на проблема и предлагане на решения от ученическия съвет. 

Отг.: психолози  

Срок: м. декември 2022 г. 

 

5. Създаване на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със случаите 

на тормоз, изготвени от координационния съвет и заложени в Правилника за дейността на 

училището.  

Отг.: Училищен координационен съвет   

Срок: м. Септември 2022 г.. 

 

6. Спазване на единния механизъм, включително и разписаните ясни отговорности, за 

реагиране при всяка проява на тормоз и насилие. 

 

Отг.: Училищен координационен съвет  

Срок: постоянен 

 

7. Разработване на предложения за промени в Правилника за дейността на училището и 

обсъждането им с училищната общност относно изискуемите норми и правила, както и въз 

основа на проучванията за наличие на тормоз, резултатите от спазването на единния 

механизъм и новите предложения и идеи на училищната общност. 

Отг.: Училищен координационен съвет  

Срок: м. юни 2022 г. 

 

8. Прилагане на обучения за развитие на личностните и социалните умения на учениците по 

заявка на класен ръководител или при конкретен случай. 
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Отг.: психолози  

Срок: постоянен 

 

9. Планиране на обучения, с цел повишаване на квалификацията на учителите (персонала) по 

отношение на насилието и тормоза в училище.  

Отг.:психолози  

Срок: постоянен 

(при необходимост) 

 

 

 

 

 

10. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, съобразени с 

различните възрастови групи и свързани с: 

• Решаване на конфликти 

• Ненасилствена комуникация 

• превенция на тормоза;  

• правата и задълженията на децата. 

 

Отг.: Училищен координационен съвет  

Срок: постоянен 

 

В. На ниво родители: 

 

1. Запознаване на родителите с Механизма на противодействие на тормоза в училище на тематична 

родителска среща и обсъждане на начините, по които те могат да се ангажират в 

противодействието на тормоза в училище. Запознаването им и с правилата в 20. ОУ и 

последствията, ако не съдействат за спазването им (например – ако ще връщаме деца след трето 

неправомерно влизане – без чип или за не носене на униформа, то родителите следва да са ясно 

информирани за това и да са се подписали, че са запознати!) 

 

Отг.: класни ръководители  

Срок: м. септември 2022 г. 

 

 

2. Привличане на родителите в реализирането на ценни училищни инициативи, свързани с 

превенцията на насилието в училище. 

 

Отг.: класни ръководители 

Срок: постоянен 
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3. Насочване при необходимост към основни здравни и социални услуги за децата и семействата. 

 

Отг.: ресурсен учител  

Срок: постоянен 

 

 

 

 

 

Г. Регистриране на ситуации на тормоз: 

 

1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър на 

училището от учителя или служителя, който я е наблюдавал. Това се налага, за да може да се 

проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция. Добре е 

регистърът да съдържа кратко описание на всяка ситуация, кога се е случила, кои са участниците 

и какви мерки са били предприети. Този регистър трябва да се съхранява на достъпно място в 

учителската стая. 

 

Отг.: учители и класни ръководители  

Срок: постоянен 

 

2. Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, че дете се нуждае 

от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално подпомагане“, Държавната 

агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи. 

 

Забележка: Планът за работа по механизъм за противодействие на училищния тормоз в училище е 

приет на заседание на ПС с протокол № 12 от 08.09.2022. г. и утвърден със заповед № РД-10-

1179/08.09.2022 г. 
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