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ПЛАН

за работа на училищен координационен съвет за
справяне с тормоза в училище
по изпълнение
на „Механизма за противодействие на училищния тормоз“

учебна 2020 /2021 година

Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостна
институционална политика на училището за предотвратяване на
тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда:

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

Министерството на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП,
ДАЗД, МВР, МКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки
за невидимите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на
психолозите в България и УНИЦЕФ

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..

ІІІ. Задачи:
1.Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в
училище
2.Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище.

Задължения на персонала:
1. Училищен координационен съвет:
Извършва „оценка на ситуацията“ в началото на учебната година и анализира резултатите; 
Изготвя едногодишен план за дейностите по превенция и интервенция на насилието и
тормоза (с конкретни срокове, ангажименти и отговорности) на базата на резултатите от
„оценката на ситуацията“ и спецификата на ППМГ”Нанчо попович” – гр. Шумен; 
Създава/актуализира Етичен кодекс на ППМГ”Нанчо попович” – гр. Шумен; 
Изготвя до ръководството на училището годишен доклад, а при необходимост и
препоръки за създаване на по-сигурна образователна среда; 

2. Класни ръководители:
Запознават учениците с процедурата за съобщаване на случаи на тормоз;

Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените процедури
и приетите правила и последици;
За всеки инцидент или проява на насилие попълват протокол, който предават на
Координационния съвет;
Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им;
Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат да
привличат различни специалисти, например от Центъра за превенция на насилието,
МКБППМН и др.;
Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111.
Информират родителите на родителска среща за дейностите по механизма, както и за
приетите правила и процедури;
Съдействат за включването на родителите в дейностите на ниво училище.

3. Учители, които не са класни ръководители:
Включват темата за насилието в учебните часове при необходимост, когато това е
възможно;
Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и
взаимопомощ;
Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за случаи на
тормоз над ученици.
4. Дежурни учители:
Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство, следейки рисковите
зони, в които е възможна появата на насилие и тормоз;
Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на дежурството
им;
Оказват съдействие на колеги при установени от тях нарушения на ученици и докладват
на УКС, като попълват протокол, отразяващ инцидента.
5. Помощен персонал
Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните помещения,
за които отговарят;
Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, последствия,
протокол за реагиране на насилие;
Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител, заместникдиректор, директор, педагогически съветник.
Съставил: Координационен съвет за справяне с насилието:
Председател: Надежда Кирова – зам.-директор по учебната дейност
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2. Деяна Жечева – педагогически съветник
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