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І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     

 1. В СУ „Черноризец Храбър” гр. Пловдив се създава координационен съвет за справяне с 

насилието с ясни функции и делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, 

проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза.  

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. 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. 

5. 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. 

 ІI. ЦЕЛИ 

1. Разработване и прилагане на училищни политики за превенция  на насилието итормоза 

между учениците. 

2. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и 

последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна учебна 

среда. 

3. Прилагане на стратегии за ограничаване на дезадаптивното поведение, включително 

изключването на всякакви форми на насилие и тормоз. 

ІII. ЗАДАЧИ 

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

училище 

2. Създаване на условия за превенция на всякакви форми на насилие. 

3. Утвърждаване на позитивно поведение и взаимно уважение между учениците. 

IV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Дейности Отговорници Срок 

 Дейности на ниво клас 
 Месец септември 2019 г.   

1 Запознаване на учениците  с 
въведения „Механизъм за 

 
Класни ръководители 

 
30.09.2019 
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противодействие на училищния 
тормоз между учениците” 

2. Изготвяне на „правила на класа“ за 
учениците от I, V и VIII клас  
съвместно с класния ръководител и 
поставянето им на видно място в 
класната стая. 

 
Класни ръководители 

 
30.09.2019 

 Месец октомври 2019   

2.  Създаване на механизми на ниво 
клас за реагиране и изясняване на 
всеки случай на насилие. 

 
Класни ръководители 

 
16.09.2019- 
30.06.2020 

 Месец ноември 2019   

4. Провеждане на час на класа за 
обсъждане на проблема с насилието 

 
Класни ръководители 

 
30.09.2019 

 Месец януари 2020   

5.  Представяне пред учниците на 
презентация на тема Онлайн-тормоз 

Председател 
Педагог. съветник 

30.01.2020 

 
6. 

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. 

 
 

Класни ръководители 

 
 

16.09.2019- 
30.06.2020 

 Дейности на ниво училище  
 Месец октомври 2019   

1.  Запознаване на родителите  на 
родителска среща с „Механизма за 
противодействие на училищния 
тормоз” 

 
Класни ръководители 

 
 

30.09.2019  

2.  Извършване на оценка на тормоза в 
СУ „Черноризец Храбър” гр. 
Пловдив в началото и в края на 
учебната година. За оценка се 
използва стандартизиран въпросник 
и се провежда от класните 
ръководители. Обработва се от 
училищен координационен съвет. 

 
 

Училищен 
координационен съвет 

15.10.2019; 
26.05.2020– I - VI 

клас;  
 

16.06.2020 -  VII – 
XI клас   

 Месец ноември 2019   

3.  Изготвяне на процедура от действия 
при случаи на насилие – стъпки и 
интервенция  

 
Председател 

 
30.11.2019  

4.  Месец февруари 2019   

5.  Включване в кампанията „Ден на 
розовата фланелка“, посветена    на 
борбата с училищния тормоз, с 
идеята да я превърнем в традиция. 

 
Kласни ръководители,                                                                                       

Педагог. съветник 

 
26.02.2020 

6.  
 

 

Обсъждане на постъпилите сигнали 
през I учебен срок и предприемане 
на действия при необходимост 

 
Председател 

 
16.02.2020 
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 Месец септември 2019 – юни 2020   

7.  Водене на „Дневника” за 
регистриране на  подадените 
сигнали за       случаи на тормоз 
между учениците 

 
Председател 

 
16.09.2019 – 
30.06.2020 г. 

8.  Провеждане на индивидуални и 
групови консултации с учениците 
жертва или извършители на тормоз. 

Председател 
Педагог. съветник 

 
16.09.2019 -
30.06.2020 

9.  Популяризиране сред  учениците 
на Национална телефонна  линия за  
деца жертва на насилие   116 111. 

Класни ръководители,                                                                                               

Педагог. съветник 

16.09.2019 –
30.06.2020 

10.  Обучаване и включване на 
представители  от Ученическия 
парламент за посредничество при 
разрешаването на конфликт 

 

Председател 
Педагог. съветник 

 
16.09.2019 – 
30.06.2020 

11.  Иницииране на работа по случай, 

включително насочване на случая 

към други служби 

 

Председател 
Педагог. съветник 

 
16.09.2019 – 
30.06.2020 

12.  Анализ на проявите на училищен 

тормоз, вписани в единния 

регистър за случаите на тормоз и 

на наличните правила и решения 

за справяне с него – честота на 

булинга, форми, рeзултати, 

последствия, налични и липсващи 

правила. 

 
 

Председател 
Педагог. съветник 

 
 

16.09.2019 – 
30.06.2020 

Дейности на ниво общност 
  

Месец септември 2019 – юни 2020 
 

 
 
 

13.  Поддържане на връзка с дирекция 
„Социално подпомагане”, отдел 
„Закрила на детето”,  Детска 
педагогическа стая и МКБППМН, 
район Тракия 

 

Председател 
Педагог. съветник 

 
16.09.2019 – 
30.06.2020 

14.  Актуализиране знанията на 

ученици и родители върху 

процедурите за реагиране в 

ситуации на тормоз. 

Председател 
Педагог. съветник 

22.12.2019 

15.  Провеждане на тематична 
родителска среща по проблема с 
насилието между учениците и 
представяне на приемливи модели 
на поведение. 

 

    Директор 

 
28.02.2020 

 

 

 

 

 

 

Приет на заседание на ПС на с Протокол №  3 от 27.11.2019 г. 


