
  
 

 

Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 
  гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com 

 

 

       

                                                                                  Утвърждавам: 

                                                                                  Елена Кисьова 

Директор на СУ „Черноризец Храбър” 

 

 

 

ПЛАН 

 

НА КОМИСИЯТА  

ЗА РАБОТА ПО ОБХВАТ И ЗАДЪРЖАНЕ УЧЕНИЦИТЕ  

В ЗАДЪЛЖИТЕЛНА УЧИЛИЩНА ВЪЗРАСТ 

 

 

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив 

 

за учебната  2021-2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:  ................................ 

                 /Снежана Йотовска/ 



  
 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ    

 

1. Дейността на Комисията за работа по обхват и задържане учениците в 

задължителна училищна възраст е свързана с намаляване дела на преждевременно 

напусналите образователната система ученици от СУ "Черноризец Храбър" – Пловдив.  

2. Комисията за работа по обхват и задържане учениците в задължителна училищна 

възраст работи в съответствие с рамкови европейски и национални документи и 

определените приоритети за развитие в сферата на образованието и на основание чл. 263 

от Закона за предучилищното и училищното образование, който изисква всяко училище 

и детска градина да приеме своя Програма за превенция на ранното напускане на 

училище. 

3. Тя е съобразена с ключовите мерки в политиките за превенция, интервенция и 

компенсиране на отпадането и преждевременното напускане на училище на Стратегията 

за намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система (2013–

2020), приета от Министерския съвет с Протокол № 44 от 30.10.2013 год. Съгласно 

Решение на МС № 373 от 05.07. 2017г. за създаване на Механизъм за съвместна работа 

на институциите по обхващане и задържане в образователната система на деца и 

ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст Програмата предвижда 

мерки и дейности за превенция ранното напускане на училище, както и процедури за 

предоставяне на информация и съвместни действия с институциите по обхващане и 

задържане в образователната система на деца и ученици в задължителна училищна 

възраст.  

4. С дейностите си в изпълнение на Програмата за превенция отпадането на деца от 

училище и ранното напускане на училище комисията следва  реализиране на политики и 

мерки за постигане на стратегическата цел и оперативните цели на Стратегията. Тя е 

свързана и с определените приоритети на областно ниво, а именно:   

 Разработване на мерки, свързани с превенцията и справянето с риска от 

отпадане от училище; 

 Обмен на добри и работещи практики между заинтересованите страни в едно 

със засилена информационна дейност за популяризиране ползите от образование; 

 Усъвършенстване на системата за събиране на постоянна и надеждна 

информация за движението на децата и учениците. 

 

 

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

Председател: Снежана Йотовска 

Членове:  

1. Валентина Младенова 

2. Атанас Янев 

3. Мария Николова  

 

 

 

 

 



  
 

ІІ. ЦЕЛИ 

1. Обхват и задържане на децата в училище чрез формиране на подкрепяща 

среда за учениците в училище, мотивация и създаване на положителна нагласа към 

учебния процес. 

2. Реинтеграция на ученици, отпаднали от училище, насочени от Екипите за 

обхват по райони. 

3. Промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на учениците за учене. 

4. Изграждане на мотивация на учениците в риск от отпадане за посещение на 

училище чрез активно участие в живота на училищната общност и привличане на 

членове от училищния ученически съвет, които да участват в процеса на превенция на 

отпадане на техни съученици; 

 Създаване на положителни нагласи към учебния процес чрез включване в 

проекти и извънкласни дейности на ученици в риск от отпадане с оглед техните желания 

и интереси; 

 Подпомагане успеваемостта на учениците, които срещат трудности при 

усвояването на учебния материал чрез включването им в програми за подкрепа и 

повишаване на успеха. 

 Изграждане на външна подкрепяща среда чрез изработване на нови подходи в 

работата с родителите – алтернативни родителски срещи, както и активното им 

включване в общи училищни дейности. 

 

Индикатори за постигане: 

 намаляване броя на извинените и неизвинени отсъствия. 

 повишаване успеха на застрашените ученици. 

 

 

 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

1. Обхващане на ученици от задължителна училищна възраст, които не са 

обхванати в образователната система, идентифицирани и насочени от Екипите за обхват 

по райони. 

2. Съвместни дейности с родителите за преодоляване на проблема с отсъствията на 

учениците и непосещаването на училище. 

3.  Гарантиране личната свобода и достойнство на децата и учениците. 

4. Предотвратяване на ранното отпадане на децата от училище и повишаване 

информираността на ученици и родители към последиците от ранното отпадане.  

5.  Промяна в нагласите с цел повишаване мотивацията на учениците за учене. 

6.  Предоставяне на информация на институциите и съвместни действия по реда на 

Закона за предучилищното и училищното образование и Закона за закрила на детето. 

7.  Подпомагане на достъпа до образование и предотвратяване на отпадането. 

8. Предлагане на качествено образование, чрез използване на интерактивни методи 

на преподаване. 

 

 

 

 

 



  
 

ІV. ДЕЙНОСТИ  И МЕРОПРИЯТИЯ 

№ Дейности Отговорници Срок 

 Месец септември 2019 г.   

1 Предприемане мерки за обхващане на 

ученици от задължителна училищна 

възраст, които не са обхванати в 

образователната система, идентифицирани 

чрез ИСРМ 

Снежана Йотовска 

Валентина Младенова 

м. Септември 

2021 г.  

  

2 Осъществяване на дейности за 

реинтеграция на ученици, отпаднали от 

училище, насочени от Екипите за обхват 

по райони, при наличието на такива 

Председател  

и членове на комисията 

Учебната 2021-

2022г.  

.   

 

3 Идентифицираните рискови групи от 

ученици и осъществяване предвидените 

мерки за задържането им в 

образователната система 

Председател  

и членове на комисията 

Учебната 2021-

2022г.  

 

4 Осъществяване на взаимодействие с 

родителите за включване и задържане на 

децата и учениците в образователната 

система 

Председател,  

членове на комисията, 

класни ръководители, 

учители 

Учебната 2021-

2022г.  

 

5 Предприемане на мерки за обща и 

допълнителна подкрепа на учениците, 

идентифицирани като отпаднали или 

застрашени от отпадане от 

образователната система, в съответствие с 

държавния образователен стандарт за 

приобщаващо образование 

Председател,  

психолог, ресурсни 

учители, класни 

ръководители, учители по 

предмети 

Учебната 2021-

2022г.  

 

6 Предоставяне на информация на ОЗД в 

случаи, в които учениците отсъстват от 

учебни занятия за повече от 3 дни и не 

могат да бъдат открити на постоянния им 

адрес 

Класни ръководители, 

членове на комисията 

При установен 

случай 

7 Предоставяне на информация за 

констатирани нарушения от страна на 

родителите с цел налагане на наказания по 

реда на чл. 347 от ЗПУО; 

Класни ръководители, 

членове на комисията 

При установено 

нарушение 

8 При установена необходимост от 

доказване истинността на информацията 

на представените медицински бележки, 

доказващи извинителна причина за 

отсъствия, взаимодействие с Регионалната 

здравна инспекция 

Класни ръководители, 

Медицински сестри 

При 

необходимост 

    

  

 

ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РАННОТО НАПУСКАНЕ НА УЧИЛИЩЕ 

І. Идентифициране на застрашените от отпадане ученици 

1 Проучване и определяне на учениците в 

риск от отпадане на базата на подадената 

информация от класните ръководители в 

писмен вид до педагогическия съветник 

Класни ръководители, 

педагогически съветник 

Учебната 2021-

2022г.  

 



  
 

2 Актуализация на информацията за 

ученици в риск от отпадане на базата на 

подадената информация от класните 

ръководители в писмен вид до 

педагогическия съветник. 

Класни ръководители, 

педагогически съветник 

Учебната 2021-

2022г.  

 

 ІІ.Сформиране на екипи за работа с ученици в риск 

1 Избор на екип за работа с всеки ученик в 

риск (класен ръководител, педагогически 

съветник, учител-наставник, други 

учители и специалисти). 

Класен ръководител, 

педагогически съветник, 

учител-наставник, други 

учители и специалисти 

16.10. 2021 г. 

 

2 Избор на учител-наставник /класен 

ръководител или учител, на когото 

ученика има доверие 

Председател,  

членове на комисията, 

класни ръководители 

15.10. 2021 г. 

и при 

необходимост 

3 Привличане на родителите за партньори 

на училището, с цел превенция на ранното 

напускане на училище. 

Председател,  

членове на комисията, 

класни ръководители 

Учебната 2021-

2022г.  

 

4 Своевременно информиране на 

родителите за отсъствията и успеха на 

учениците. 

Класни ръководители Учебната 2021-

2022г.   

 

5 Поредица тематични срещи с родителите 

(родителски срещи) по проблемите на 

отговорността за възпитанието и 

образованието на децата и общите 

задължения на родителите 

Класни ръководители По график 

6 Информиране от класните ръководители 

родителите  на учениците, които отсъстват 

от училище повече от 2 последователни 

дни без причина 

Класни ръководители Учебната 2021-

2022г.  

 

 ІІІ.Създаване и водене на регистър 

1 Вписване в регистър на учениците до 16-

годишна възраст в риск от отпадане от 

училище и електронен формуляр към 

РУО-Пловдив. При настъпили промени 

през учебната година информацията се 

актуализира 

Педагогически съветник 30. 10. 2021 г. 

/за вписване/ 

 

До 30. 06. 2022г. 

/актуализация 

при настъпили 

промени/ 

2 Доклад от класния ръководител до 

Директора за допуснати над 5 неизвинени 

отсъствия 

Класни ръководители Учебната 2021-

2022г.  

 

3 Изпращане на уведомителни писма до 

Дирекция „Социално подпомагане” за 

учениците, допуснали повече от пет 

неизвинени отсъствия в рамките на един 

месец. 

Класни ръководители Учебната 2021-

2022г.  

 

4 Уведомяване на кметовете по населени 

места с писма за имената на учениците, 

които не посещават редовно училище за 

съставяне на Акт на родителите 

Директор Учебната 2021-

2022г.  

 

 

 

 

   



  
 

 ІV. Изготвяне и работа по индивидуална програма, включваща мерки по отношение 

на всеки ученик, идентифициран като застрашен от отпадане от образователната 

система или реинтегриран със съдействието на Екипите за обхват по райони 

1 Изработване на индивидуален план за 

работа с всеки ученик застрашен от 

отпадане и набелязване на основни цели за 

работа за намаляване на риска от отпадане 

Председател,  

психолог, ресурсни 

учители, класни 

ръководители, учители по 

предмети 

Учебната 2021-

2022г., при 

необходимост   

 

2 Индивидуална работа от страна на 

учители и класни ръководители със 

застрашените от отпадане ученици 

Класни ръководители, 

учители по предмети 

Учебната 2021-

2022г. , при 

необходимост  

 

3 Доклад за постигнатите резултати, 

осъщественото взаимодействие с 

компетентните институции и допълване на 

индивидуалната програма  в края на всеки 

срок 

Председател,  

психолог, ресурсни 

учители, класни 

ръководители, учители по 

предмети 

В края на І 

учебен срок и в 

края на учебната 

година 

    

 

 

 

 

 
Изготвил: ....................... 

    / Снежана Йотовска / 

 

 

 

Приет на заседание на ПС с Протокол№ 13 от 14 09. 2021 г.  

 
 

 

 

 

 

                                                                       
 



 

Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 
  гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com 

 
 

 

       

Утвърждавам: 

Елена Кисьова 

Директор на СУ „Черноризец Храбър” 

 

 

 

ПРОГРАМА 

 

 ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 

ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив 

 

за учебната  2021-2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:  ....................... 

    /Валентина Младенова/ 

 



 

І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     

Програмата е създадена на основание чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за 

предучилищното и училищното образование и е приета от Педагогическия съвет на 

проведено заседание на 11.09.2019 г. 
Предлаганата училищна програма е основана на разбирането, че главна 

ценност в образователния процес е ученикът.  Тази програма е насочена към 

повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към 

личностното развитие на всички ученици според индивидуалните им потребности. 

Училищната програма за равен достъп до образование е основана на 

националната политика в образованието за осигуряване на всяко дете и всеки ученик 

условия за: 

1.  разгръщането на потенциала на всяко дете и ученик за личностно 

развитие, както и успешна реализация и социализация;  

2. ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към 

възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да 

прилага усвоените компетентности на практика; 

     3. включващо обучение на деца и ученици със специални образователни 

потребности   (СОП) и надграждане на досегашния положителен опит в тази 

област. 

    4. равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на 

предучилищното и училищното образование; 

    5. ранна превенция на обучителни затруднения.  

С настоящата програма СУ „Черноризец Храбър“ се включва в националния 

приоритет за ефективното прилагане на училищни политики за подобряване 

качеството на живот на хората с увреждания, недопускане на дискриминация по 

признак „увреждане”, осигуряване на равни възможности, пълноценно и активно 

участие на всички ученици във всички области на училищния живот.  

ІІ. ЦЕЛИ 

1. Осигуряване  в училището на подкрепа за равен достъп до качествено 

образование и за развитие на потенциала на всеки ученик с цел неговата 

личностна, професионална и гражданска реализация в обществото 

2. Чрез допълнително обучение на ученици от начален етап на основната 

образователна степен  да се компенсира устойчивото им изоставане по един 

или няколко учебни предмета поради слабо владеене на български език или 

слабо развити навици за учебен труд за определени ученици.  

3. Мотивиране и стимулиране допълнителната работа на учителите  с 

изоставащи ученици, отчитайки индивидуалните им  възможности, 

потребности и интереси. 

4. Стимулиране прилагането на иновативни подходи в преподаването и ученето. 



5. Осигуряване на подкрепа при ранното идентифициране на обучителните 

трудности. 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

1. Да се създаде система за идентифициране на ученици в риск, чрез прилагането 

на въпросник с определени критерии. 

2. Да се изгради механизъм за оценка по определени критерии за 

идентифициране на  учениците с обучителни затруднения. 

3. Откриване и  навременното отстраняване на затрудненията възникнали в 

учебната дейност на учениците.  

4. Да се изгради положителна нагласа у ученици, учители и родители към 

представителите на уязвими групи. 

5. Усвояване на минимума знания, чрез консултации, помощ в ЦДО и други. 

 
 

А. Училищни политики за превенция  

1. Осигуряване на позитивна образователна среда – училищен климат, 

атмосфера на взаимоотношения, управление. Позитивната образователна среда е 

свързана с ясно дефиниране на правата, задълженията и отговорностите на 

участниците в образователния процес за осигуряване на условия за образование, 

благоприятстващо развитието на личността на всяко дете и ученик, както и с 

подобряване взаимодействието в образователните институции.  

 

2.  Разработване и изпълнение на политики в училището.  Позитивната 

образователна среда във всяко училище е ключова мярка в превенцията на 

преждевременното напускане на училище, като във формирането й се включват 

дейности като: разработване и изпълнение на собствена програма за превенция, 

подобряване на капацитета на педагогическите екипи за идентифициране на 

причините за отпадане, разработване и прилагане на механизми за контрол, оценка 

и самооценка на дейността на директора и педагогическите специалисти по 

отношение намаляването на отсъствията, разработването на система за намаляване 

на отсъствията на децата и учениците, партньорството с други заинтересовани 

страни и специалисти за работа със уязвими семейства и общности, развиване на 

дейности в подкрепа на всяко дете и ученик, активно взаимодействие между 

родители, деца и ученици и педагогически специалисти, развиване на 

междуучилищни инициативи и системен обмен на добри практики за превенция на 

преждевременното напускане на училище, използване на ученическото 

самоуправление и др. Разработването на системата за ранно предупреждение във 

всяка детска градина и училище е особено важна за предотвратяване на бъдещи 

проблеми. Превантивните дейности от системата са свързани с идентифициране на 

децата и учениците, застрашени от преждевременно напускане на училище, както и 

на причините за всеки конкретен случай. 

 



Б. Повишаване качеството на образованието като предпоставка 

за развитие на личността на всяко дете и ученик и осигуряване 

на равни възможности за всеки ученик 

Постигането на по-добри резултати от обучението на децата и учениците спомага за 

преодоляване на евентуални пречки пред развитието им, за придобиване на 

ключовите компетентности и осигурява възможности за личностна и професионална 

реализация. В това отношение следва да се постави акцент върху:  

1. Актуализиране на учебните програми и разработването на дидактически 

материали и учебни помагала с акцент върху практическата насоченост;  

2. Оценяване, установяващо резултати и осигуряващо обратна връзка, за 

поддържане и стимулиране на мотивацията за учене, както и мониторинг на 

качеството на образователния процес;  

3. Прилагане на съвременни подходи на преподаване, съобразени с 

индивидуалността на детето и ученика като партньор в образователния 

процес;  

4. Задължителна квалификация на педагогическите специалисти, насочена към 

идентифициране и справяне със случаите на риск от преждевременно 

напускане на училище;  

5. Назначаване на помощник на учителя и помощник-възпитател при 

идентифицирана необходимост;  

6. Формиране на нагласа за учене през целия живот от най-ранна възраст. 

 
 

 

В. Достъп до качествено образование за деца и ученици със 

специални образователни потребности 

Разработването и изпълнението на политики  следва да осигуряват приобщаващо 

образование за децата и учениците със специални образователни потребности чрез:  

1. Създаване и ефективно функциониране на училищен екип за личностна 

подкрепа, предоставящ адекватна подкрепа за всеки ученик;  

2. Развитие капацитета на учителите от общообразователните предмети  за 

работа с децата и с учениците със специални образователни потребности, както и на 

специалистите, работещи с деца и ученици за прилагане на единна методика за 

оценяване на образователните им потребности;  

3. Изграждане на педагогическа и специализирана подкрепяща среда за всяко 

дете и ученик за осигуряване на приобщаващото образование 

 

Г. Повишаване участието и ангажираността на родителите  



Родителите и местната общност са участници в процеса на образование. Те са основен 

фактор за подпомагане на децата и младите хора в риск от преждевременно 

напускане на училище и трябва да бъдат насърчавани чрез:  

1. Популяризиране на добри практики и възможности за участие в мрежи за 

включване на родителите и местната общност в мерки за предотвратяване на 

преждевременното напускане на училище; 

2. Повишаване отговорността на родителите и тяхната активност за 

сътрудничество с учителите и училищното ръководство с цел развитието на децата 

им с фокус върху родители от уязвими групи за насърчаване на редовното 

посещаване на училището;  

 

Д. Утвърждаване на индивидуалното и групово наставничество 

 Индивидуалното и груповото наставничество се превръща в процес на 

сътрудничество за изграждане на позитивни и конструктивни взаимоотношения 

чрез:  

1. Разработване на политики за ненасилие и изграждане на силна училищна 

общност;  

2. Развиване на индивидуалното и груповото наставничество за оказване на 

помощ на деца, ученици, родители и педагогически специалисти с цел преодоляване 

на трудности в образователен, социален или личен план;  

3. Осигуряване на ефективна комуникация за навременното идентифициране и 

разрешаване на възникнали проблеми;  

4. Повишаване привлекателността на класното ръководство и ролята на класния 

ръководител за индивидуално консултиране;  

Работа по развитие на класа като екип; 

5. Провеждане на консултации и своевременна намеса при поведение, изискващо 

намеса;  

6. Изграждане и прилагане на практиката „ученици-наставници“ за 

функциониране на сплотена училищна общност, основана на екипна работа, взаимна 

подкрепа и солидарност;  

7. Ангажиране на ученическите парламенти с дейности за интервенция при 

преждевременно напускане на училище. 

 

Е. Кариерно ориентиране и консултиране 

Кариерното ориентиране и консултиране подготвя младите хора за информиран 

избор, за практическата полза от придобитите компетентности. То представя и 

връзката между по- високото образование и възможността за по-добра реализация. В 

тази насока е необходимо:  

1. Изграждане и прилагане на система за кариерно ориентиране и консултиране 

в различните възрастови категории за мотивиране за продължаване на образованието 

и придобиване на квалификация;  

2. Популяризиране на ползата от придобиване на професионална квалификация 

като възможност за реализация при риск от преждевременно напускане на училище.  



Ж. Подкрепа за развитието на децата и учениците  

За осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за 

развиване на способностите и уменията на децата и учениците е необходима и 

допълнителна подкрепа. Тя се предоставя на деца и ученици: със специални 

образователни потребности; с хронични заболявания; в риск; с изявени дарби, като 

ограничава преждевременното напускане на училище и предотвратява социалното 

изключване. Конкретните мерки в тази насока включват:  

1. Създаване на екипи, които да работят съвместно с родителите, органите за 

закрила правата на детето и органите за борба срещу противообществените прояви 

на малолетните и непълнолетните;  

2. Развитие на ученическото самоуправление чрез ученическите 

съвети/парламенти с подкрепа от училището и от органите на местно 

самоуправление;  

3. Въвеждане на съвременни подходи за управление на дисциплината за 

преодоляване на фрагментарността в това отношение и постигане на развитие на 

ученическото самоуправление чрез ученическите парламент с подкрепа от 

училището и от органите на местно самоуправление;  

 

З. Прилагане на системи за ранно предупреждение 

След идентифициране на децата и учениците от уязвими групи, както и учениците 

в евентуален риск и причините за това, следва да се прилагат конкретни мерки за 

всеки застрашен, като:  

1. Работа със семейството му;  

2. Насочване за работа с психолог, педагогически съветник, препоръка за 

включване в полуинтернатна група, според индивидуалните потребности на 

ученика. 

3. Допълнителни занимания/консултации, насочване към дейности по интереси;  

4. Мотивиране за продължаване на образованието с оглед пълноценното 

развитие на ученика. 

 

Забележка: Неразделна част от Програмата за предоставяне на равни възможности на ученици 

от уязвими групи е изготвеният план със заложени дейности за 2021 -2022 учебна година. 

 
Председател: Валентина Младенова 

      Членове: 

1. Иванка Христозова 
2. Цвета Мюфтиева 

3. Снежана Йотовска 
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Утвърждавам: 

Елена Кисьова 

Директор на СУ „Черноризец Храбър” 

 

 

 

ПЛАН 

 

НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА РАВНИ 

ВЪЗМОЖНОСТИ И ПРИОБЩАВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 

УЯЗВИМИ ГРУПИ 

 

към  СУ “Черноризец Храбър” – град Пловдив 

 

за учебната  2021-2022 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил:  ........................... 

    /Валентина Младенова./ 

 



І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ     

1. Програмата и плана за учебната 2021 – 2022 година е създадена на основание 

чл. 263, ал. 1, т. 9 от Закона за предучилищното и училищното образование и е приета 

от Педагогическия съвет на проведено заседание на 11.09.2019 г. 
2. Предлаганата училищна програма е основана на разбирането, че главна 

ценност в образователния процес е ученикът.  Тази програма е насочена към 

повишаване качеството на образователния процес чрез диференцирана грижа към 

личностното развитие на всички ученици според индивидуалните им потребности. 

.  

ІІ.СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА 

Председател:.Валентина Младенова 

Членове:  

Снежана Йотовска 

Иванка Христозова 

Цвета Мюфтиева 

ІІ. ЦЕЛ 

1.  Развитие на позитивен организационен климат – създаване на условия за 

сътрудничество и ефективна комуникация между всички ученици в образователния 

процес. 

2. Гарантиране на равен достъп до качествено образование за учениците със специални 

образователни потребности, ученици с физически и ментални увреждания и ученици 

от етническите малцинства. 

3. Утвърждаване на интеркултурно и подкрепящо образование като неотменна част от 

процеса на модернизация на българската образователна система.  

4. Кариерно ориентиране и консултиране, което да подготвя учениците за информиран 

избор, за практическата полза от придобитите компетентности, да представя връзка 

между по-високо образование и възможностите за реализация, което стимулира 

мотивацията на ученика за добри резултати в училище, интерес към извънкласни 

дейности и учебно-възпитателния процес. 

  

 

ІІІ. ЗАДАЧИ 

 

1. Да се създаде система за идентифициране на ученици в риск, чрез прилагането 

на въпросник с определени критерии. 

2. Да се изгради механизъм за оценка по определени критерии за 

идентифициране на  учениците с обучителни затруднения.  



3. Откриване и  навременното отстраняване на затрудненията възникнали в 

учебната дейност на учениците.  

4. Да се изгради положителна нагласа у ученици, учители и родители към 

представителите на уязвими групи. 

 IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 

№ Дейности Отговорници Срок 

1 Изграждане на функционираща 

система за ранно идентифициране на 

ученици в риск за попадане в уязвими 

групи (Приложение 1 - Въпросник в 

Гугъл формуляр) 

В. Младенова 

Сн. Йотовска 

 

15.10.2021 

2 Дейности по Механизъм за обхват по 

постановление №100 

 

В. Младенова 

Сн. Йотовска 

15.09.2021 

      30.06.2022 

3.  Запознаване на учителите от начален 

етап с признаци на изоставането на 

учениците (Приложение №2) 

В. Младенова 

 

 

15.12.2021 

4. Идентифициране на ученици в риск 

от отадане (голям брой отсъствия по 

уважителни или неуважителни 

причини) 

В. Младенова 

Сн. Йотовска 

Класни ръководители 

15.09.2021 

30.06.2022 

5.  Оценка на ученици със СОП и 

идентифициране на техните 

образователни интереси 

В. Младенова 

Иванка Христозова 

            Цвета Мюфтиева 

15.09.2021 

30.06.2022 

При подадено 

заявление от 

родител 

6. Консултиране на ученици и родители 

и при установена необходимост, 

насочването им към услуги в 

общността 

В. Младенова 

Сн. Йотовска 

15.09.2021 

30.06.2022 

7.  Включване на ученици в риск в 

училищни дейности съобразно 

техните интереси 

В. Младенова 

Сн. Йотовска 

15.09.2021 

30.06.2022 

 

 

 

 

Изготвил: .......................... 

    /Валентина Младенова./ 

 
Иванка Христозова 
Цвета Мюфтиева 

Снежана Йотовска 
 

 

 



 

Приложение 1 

КАРТА ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ  НА ДЕЦА В РИСК 

учебна 2021-2022 година  

 

Според Закона за закрила на детето в риск е дете: 

а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 

родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 

б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго нехуманно или 

унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие; 

г) което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от 

специалист; 

д) за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от училище.  

 

Клас: ………………………………. 

А. Ученици в риск, поради неравностойно семейно положение: 

1. ………………………………………………………………………………………… 

2. ………………………………………………………………………………………… 

3. ………………………………………………………………………………………… 

Б. Ученици в риск, поради прояви на насилие: 

1. ……………………………………………………………………………………….. 

 

2. ……………………………………………………………………………………….. 

 

3. ……………………………………………………………………………………….. 

 

В. Ученици в риск, поради труднолечими заболявания: 

1. ………………………………………………………………………………………. 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

 

Г. Ученици в риск от отпадане от училище /с много извинени и 

 неизвинени   отсъствия; изоставащи от учебния материал/: 



1. …………………………………………………………………………………….... 

 

2. ………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………. 

Д. Ученици със СОП: 

1. ……………………………………………………………………………………… 

2. ……………………………………………………………………………………… 

3. ……………………………………………………………………………………… 

  

    Е. Ученик с регистрирани прояви в Детска педагогическа стая и в МКБППМН: 

    1. …………………………………………………………………………………….... 

    2. ………………………………………………………………………………………. 

    3. ……………………………………………………………………………………….  

 

 

 

 

 

      Класен ръководител: ……………                                       Дата: 30.09.2020 г. 

       /…………………………………/ 

  

 

 

 

Забележка: Получената информация ще бъде съхранявана в строга 

конфиденциалност при психолога. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Признаци  

за изоставането на учениците: 

1. Ученикът не е в състояние да определи, с какво го затруднява учебната 

задача, да състави план за решаването й, да я реши самостоятелно; 

2. Ученикът не задава въпроси върху същността на изучавания материал и 

не търси допълнителни източници; 

3. Ученикът не е активен и се разсейва в онези моменти, които изискват 

интелектуални усилия; 

4. Ученикът не реагира емоционално на успехите и неуспехите, не е в 

състояние да се самооценява и самоконтролира; 

5. Ученикът не може да обясни целта на извършваните от него 

упражнения,  нарушава правилата, на които те се основават;  

6. Ученикът не може да възпроизведе  определенията на понятия, формули, 

доказателства, не разбира текста; 

7. Ученикът се отличава с недостатъчна активност в образователно -

възпитателната дейност и има ниска степен на икономичност на 

психическата дейност в процеса на ученето; 

8. Ученикът не умее да извършва пренос на усвоеното в нови условия.  

 



1 
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Утвърждавам: 

Елена Кисьова 

Директор на СУ „Черноризец Храбър” 

 

 

      
          

 
ПРОГРАМА 

ЗА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И 

 НАСИЛИЕТО 
 
 
 
 

учебна 2020/2021 година 

 

 

 

 

 
по изпълнение на 

 „Механизма за противодействие на  тормоза и насилието” 

 

и заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието 

и науката 

 

 

Приета на Педагогически съвет, 

протокол № 13 /14. 09. 2021 г.  
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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. 

 

ІІ.СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

Председател: Валентина Младенова 

Членове: 

Цветана Найденова 

Христина Атанасова 

Ваня Бонева 

Иванка Райчева 

Снежана Йотовска 

Христина Ванкова 

 

ІІI. ЦЕЛИ 

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

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. 

     ІV. 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. 
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Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 
       гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com 

 
 

АЛГОРИТЪМ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ 

НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО В  СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“ 
 

1. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и 

училищното образование по ред, определен от директора. 

2. Сьздаване/актуализиране на институционалните политики в съответствие с 

препоръките, описани в Механизма. 

3. Създаване на Координационен съвет - състав (председател, членове) със заповед на 

директора на образователната институция. 

4. Извършване на „оценка на ситуацията“ в началото на учебната година и анализ на 

резултатите от Координационния съвет. 

5. Изготвяне/актуализиране на едногодишен план от Координационния съвет на базата на 

резултатите от „оценката на ситуацията” и спецификата на образователната институция. Планът 

съдържа ясни срокове, ангажименти и отговорности за дейностите по превенция и интервенция на 

насилието и тормоза, като следва няколко задължителни стъпки: 

5.1. Действия за превенция 

• Създаване/актуализиране на Етичен кодекс на институцията; 

• Създаване/актуализиране на правила в Правилника за дейността на детската 

градана/училището/центъра (първа стъпка на ниво група/клас и втора - на ниво институция); 

• Осигуряване на участие на децата в подготовката, организирането и реализирането на 

дейностите по превенция; 

•  Планиране на конкретни дейности по превенция на ниво клас - отбелязване на празници, 

участие в инициативи, уъркшопи, организиране на ателиета и др.; 

• Планиране на конкретни дейности за реализиране на партньорство с родители - провеждане на 

тематични срещи, организиране на работилници за родители и др. 

5.2. Дейности за интервенция 

• Създаване/актуализиране на процедури за действие при инциденти, работа по случай, 

включително насочване към услуги; 

• Въвеждане на Дневник за случаи на насилие и тормоз за съответната учебна година. 

Всяка, описана в дневника ситуация, съдържа следната информация: дата, клас, участници, вид 

насилие и ниво, какво е предприето като действие, подпис на служителя, 

6. Изготвяне на годишен доклад от Координационния съвет и препоръки за създаване на 

по-сигурна образователна среда до ръководството на институцията. 
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      гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com 

 

 
    

 

УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

 
 

ЦЕЛ: 

       СУ „Черноризец Храбър” да се включи адекватно в Координационния механизъм за 

взаимодействие между различните институции, подписали Споразумение за сътрудничество 

и координиране   на работата на териториалните структури за закрила при случаи на деца, 

жертви или в риск от насилие и при кризисна интервенция. Повишаване сигурността на 

учениците в училище и района около него. 

 

 

ЗАДАЧИ: 

1.  Да се създаде вътрешно-училищен механизъм за подаване и споделяне на  информация в 

случаи на деца,  жертви на или в риск от насилие.  

2.  Да се регламентират конкретните ангажименти на членовете на Комисията за превенция 

при идентифициране на случай или при възникване на кризисна ситуация.  

3.  Да се набележат подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за ученици, 

застрашени от агресия и насилие.  

 

 

ПРАВИЛА НА РАБОТА НА УКС 

Разпределението на правата, задълженията, процедурите и подходите на участниците в УКС 

е както следва:  

1. Комисията е в състав от:  

председател Валентина Младенова и  

членове Снежана Йотовска, Цветана Найденова, Ваня Бонева, Христина Атанасова, Иванка 

Райчева, Христина Ванкова. 

2.  Председателят отговаря за регулярните и инцидентни заседания на УКС.  

3. Членовете на УКС следят за изпълнение на Плана за дейността през учебната година.  

4. Основни принципи са координирането на действията на всички членове на УКС и 

взаимното споделяне на пълната информация по отделните случаи.  

5. По неясни или спорни въпроси УКС да се обръща към Директора на училището – г-жа 

Елена Кисьова.  
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6. За всеки случай се води документация, описваща интервенцията на училищно ниво и 

последващите мерки за възстановяване и укрепване на физическото и психично здраве на 

ученика, жертва на или в риск от насилие.  

7. Членовете на УКС осъществяват дейността си според разпределението на конкретни 

ангажименти, описани в механизъм за действие  

 

 

 

 

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА 

 

     1. Заседание на УКС за запознаване с Механизма за противодействие на тормоза и 

насилието, утвърден със заповед № РД 09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието 

и науката 

 

                                                                                               Срок: 30.09.2021 

                                                                                               отг. председателя 

 

     2. Заседание на УКС за определяне на правила и механизми за дейността и задълженията 

на членовете. 

 

Срок:29.10.2021                                                                            

отг. Председателя 

3. Провеждане на оценка на ситуацията за определяне на степента на прояви на насилие и 

тормоз в началото и в края на учебната година СУ „Черноризец Храбър“ –гр. Пловдив. 

Срок:05.10.2021,17.05.2022, 

07.06.2022, 21.06.2022  

отг. Председателя 

 

 

 

     3. Обсъждане на текущи въпроси и информация от класни ръководители. 

 

                                                                                               Срок: 10.02.2022  

                                                                                               отг. УКС 

 

    4. Подготовка и организиране на „Ден на розовата фланелка“ 

                                                                                               Срок: 23.02.2022 

                                                                                                Отг. УКС 

  

   5. Участие в междуведомствените  мултидисциплинарни екипи на местно ниво.  

                                                                                              Срок при нужда 

                                                                                              отг.  председателя 

 

 

  6. Обсъждане на резултатите и анализа от „оценката  на ситуацията“ в края на учебната 

година. Изготвяне на годишен доклад за изпълнението на училищната програма. 

                                                                                               Срок: 29.06.2022 

                                                                                               отг. Председателя 
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Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 
      гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com 

  
 

МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА РИСКОВИТЕ ФАКТОРИ 

ЗА НАСИЛИЕ  

 
1. Информиране на учителите, служителите и персонала на СУ „Черноризец Храбър” – гр. 

Пловдив за: 

• Видовете насилие; 

• Как да бъде разпознаван съответния вид насилие; 

• Кои са компетентните органи, които трябва да се  уведомят при  съмнение за насилие или 

наличие на такова, както и какви са отговорностите, ролята и правомощията на съответните 

институции за действие; 

• Какви са целите и задачите на кризисната интервенция, кои са целевите групи; 

• Какви следва да са действията от страна на персонала за работа с детето – жертва или 

извършител на насилието 

                                                  Срок: 30.09.2021 

                                                  Отг.: УКС 

 

2. Наблюдаване и недопускане на прояви на агресия и насилие. 

                                                        Срок: 15.09.2021 – 29.06.2022 

                                                        Отг.: УКС 

3. Диагностика на агресивното поведение /при нужда/. 

                                                                                               Срок: 15.09.2021 -30.06.2022 

                                                                           Отг.: педагогически съветник,  психолог                                         

 

4. Изграждане на умения за решаване на конфликти, водене на преговори и справяне със 

ситуации, свързани с агресивно поведение. 

                                                                                              Срок: 15.09.2021 – 29.06.2022 

                        Отг.: педагогически съветник,                        

                         класни ръководители 

5. Консултиране на нуждаещи се родители за справяне с прояви на  агресивност у децата им. 

Срок: 15.09.2021 - 30.06.2022                                           

Отг.: УКС, педагогически съветник, 

психолог 

 

6. Формиране на асертивни себеутвърждаващи умения /да отстоявам себе си, да изразявам 

истинските си чувства и да зачитам чувствата на  другите/. 

                                                                                             Срок: 15.09.2021 – 29.06.2022     

                                                                                             Отг.: педагогически съветник,                                                                                                                
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Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 
     гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com 

 
 

 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА 

ДЕТЕ, 

ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ 

 В СУ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР” – ГР. ПЛОВДИВ 

 
 Основният принцип е прилагането на цялостен училищен подход, полагане на 

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на 

по-сигурна училищна среда. 

1. Своевременно подаване на първоначална информация на: 

•   телефон 112; 

•   Началника на РУО гр. Пловдив на телефон 032/628980 

•   Отдел „Закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане” на телефон 

032/643964. 

                                                                                      Срок: незабавно 

                                                                                      Отг.: Директор, зам.директор,  

                                                                                       педагог.съветник                     

2. Изясняване на обстоятелствата и фактите на възникналия инцидент. 

                                                                                         Срок: незабавно 

                                                                                         Отг.: Директор, зам. директор, 

                                                                                         педагог. съветник, УКС 

 

3. Установяване на състоянието на пострадалите и размера на настъпилите щети. 

                                                                                           Срок: незабавно 

                                                                                           Отг.: Директор, зам.директор,  

                                                                  педагог.съветник, УКС,  компетентни органи 

4. Уведомяване на родителите на учениците. 

                                                                                              Срок: незабавно 

                                                                                              Отг.: Директор, зам.директор,  

                                                                                               педагог.съветник, УКС 

5. Изготвяне и изпращане на доклад до Началника на РУО за състоянието на 

пострадалите, размера на настъпилите щети и предприетите действия по уведомяване 

на родители и компетентните институции /при нужда/.                                              

                                                                                               Срок: до 1 час от инцидента; 

                                                                              до 24 часа след изясняване на фактите  

                                                                              Отг.: Директор, УКС 
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 Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 
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ПРОЦЕДУРА ПРИ КРИЗИСНА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

И НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ, 

ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ 
 

 
1. Запознаване на целия персонал на СУ „Черноризец Храбър”   гр.Пловдив с: 

• Видовете насилие; 

• Как да бъде разпознаван съответния вид насилие; 

• Кои са компетентните органи, които трябва да се уведомят при съмнение за насилие или 

наличие на такова, както и какви са отговорностите, ролята и правомощията на съответните  

институции за действие; 

• Какви са целите и задачите на кризисната интервенция, кои са целевите групи; 

• Какви следва да са действията от страна на персонала за работа с  детето – жертва или 

извършител на насилието 

2. В случай на констатирано насилие или съмнение за такова над дете на територията на 

училището, директора, заместник директора или педагогическия съветник на училището 

подават първоначална информация в РУ на МВР, в Отдел „Закрила на детето” към Дирекция 

„Социално подпомагане” и в РУО на МОН. 

3. С Протокол  № 5/24.01.2018 г. от заседание на Педагогически съвет  е определен 

училищен координационен съвет, който изработи училищна програма  и в нея са включени: 

• Задълженията за действие и  правилата за работа 

• Разработена е процедура, в която са посочени: 

- Редът и  начина за сигнализиране на компетентните органи за предприемане на действия и 

мерки; 

- На определени места в училището  са поставени приложените към указанието Схема 1 и 

Схема 2 с цел да бъде ясен на всички мултидисциплинарния механизъм за взаимодействие 

при сигнал за дете, жертва на насилие или в риск от насилие; 

- Като превантивна мярка се предприема проучване на проблемите на ученици, живеещи в 

неблагоприятна среда; 

- Извършване на последващи действия, които се изразяват в предприемане на мерки за 

закрила на пострадалото дете и противодействие на проявите на насилие. 

4. Със заповед на Директора се утвърждава Програма за превенция на училищното насилие. 

5. Регламентирани са действията, които се предприемат при различни случаи на упражнено 

насилие: 

• Ако е член на колектива на училището 

• От деца 

• От други лица 

6. При Схема 1 и Схема 2 се посочват имената и координатите за връзка с отговорните 

служители и органите за закрила на детето. 
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7.Схема 3 регламентира взаимодействие между учителите, учениците и техните лични 

лекари при случаи на инцидент. 

8.С процедурата се запознава целия персонал, който се задължава да я спазва. 

9.  С процедурата се запознават всички ученици. 

10. Процедурата се поставя на видно и достъпно за всички място. 

11. Въвежда се Дневник за регистриране на случаи на насилие. Отговорен за водене на 

Дневника и за неговото съхранение е педагогическия съветник. 

12. Директорът, заместник директорът или педагогическият съветник уведомяват 

Координатора, определен от РУО на МОН за всеки получен сигнал или възникнал случай на 

дете в риск, жертва на насилие, в риск от насилие или при кризисна интервенция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



10 

 

Средно  училище  „Черноризец Храбър“ 
    гр.Пловдив, район Тракия, ул.“Съединение“ №9 тел: 032/ 68 28 49; e-mail: office@ cherhrab.com 

 
 

СИСТЕМА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ  МЕЖДУ 

УЧИТЕЛИТЕ УЧЕНИЦИТЕ И ТЕХНИТЕ ЛИЧНИ 

ЛЕКАРИ ПРИ СЛУЧАИ НА ИНЦИДЕНТ В УЧИЛИЩЕ 
 

1. При случаи на инцидент класния ръководител/ учителя наблюдавал или информиран 

за инцидента  незабавно уведомява медицинското лице в училището. 

2. Медицинското лице, след преглед и установяване на състоянието, незабавно 

уведомява личния лекар, а при нужда и Бърза помощ. 

3. Класният ръководител  информира родителите на участниците в инцидента  и ги 

запознава със наличната му информация. 

4.  Учителите да поддържат данни на личните лекари:  - Имена, телефон, адрес на 

практиката. Със същата информация разполагат медицинските лица в училището. 

5. Информира се РУО до 1 час от узнаване на инцидента с писмен доклад. 

6. Педагогическия съветник разговаря с ученика жертва, с ученика насилник и с 

наблюдателите на инцидента. Също така кани и родителите на участниците за 

разговор. 

7. До края на работния ден се изпраща и втори доклад до РУО с подробна информация 

за инцидента и развитието по случая. В случай, че инцидента е възникнал в края на 

работния ден на РУО – на следващия ден. 

8. По преценка стартира процедура по налагане на санкция. 
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ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯ НА НАСИИЕ И ТОРМОЗ 

 
 

Задължение на всеки служител на СУ „Черноризец Храбър“  е да се намеси, за да прекрати 

ситуация на насилие/тормоз, на която е станал свидетел или за която е получил сигнал (от дете, 

родител или друг служител на  училището): 

• в случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се прекрати физическият 

контакт между тях незабавно; когато има опасност за живота на детето, неговото здраве и физическия 

интегритет може да се използва разумна физическа сила под формата на избутван», издърпване, 

задържане на място. 

* не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или 

да се изяснява ситуацията. Това може да се случи на по-късен етап. Важното е учителят ясно да обяви 

пред всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение. В този момент не е добре да се разпитва 

за подробности и детето, което е потърпевшо, особено в присъствието на детето, което е нанесло 

наеилието/тормоза и на други деца, защото това може да урони неговото достойнство. Фокусът на 

интервенцията трябва да бъде насочен към децата- свидетели на насилието, към средата, а не към 

активните участници и потърпевшите в ситуацията на насилие; 

• когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената вреда, 

може да се приложи подходът за възстановяване на щетата или да се наложи друга предварително 

съгласувана мярка. 
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ПОДХОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТАТА 

 

Подходът за възстановяване на щетата се основава на принципа, че „всяка щета, нанесена на 

друг, трябва да бъде възстановена“ и включва съответните действия в тази посока. Важно е преди да се 

прилага подходът да бъде предварително съгласуван с цялата общност, включително и с децата, и да 

бъде част от политиката на институцията. Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че 

хората правят грешки. Грешките следва да бъдат поправени, като същевременно не се налагат 

наказания. Този принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо поведение и за 

позитивно решаване на проблема. Възстановяването на щетите успешно може да се прилага за 

материални и за нематериални щети. 

Подходът за възстановяване на щетата изисква време и по-задълбочен разговор с детето, което е 

извършило насилие, за да му се помогне да разбере какви са последствията от неговата постъпка. 

Поради тази причина е най-добре този подход да се приложи от учителя/класния ръководител, 

педагогическия съветник/психолога. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с 

държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в личността на самия 

ученик, и че се действа с оглед отново да се възстановят ценностите, към които цялото училище/ 

детска градина се придържа, а не за да бъде наказан: 

• като първа стъпка учителят/класният ръководител изслушва детето. Не е желателно 

детето да се изслушва съвместно с потърпевшото дете; 

• ключов момент във възстановяването на щетата е, че учителят/класният ръководител 

разговаря с детето, а детето само предлага как ще поправи грешката си, с което отново ще се 

възстанови нарушената ценност. С това негово предложение трябва да се съгласи и детето, което е 

потърпевш от насилието. Този процес се медиира от ангажирания в случая учител/класен 

ръководител, педагогическия съветник или психолога; 

• след изясняване на ситуацията и постигане на договореност, учителят/класният 

ръководител за определен период от време проследява поведението на децата и дава обратна връзка. 

Учителят може да потърси съдействие и от другите учители, които също да наблюдават поведението 

на децата и да реагират своевременно. Педагогическият съветник или психологът също могат да 

подпомогнат работата на учителя като наблюдават детето във взаимоотношенията му с другите деца и 

дадат насоки за действията и мерките, които учителят да предприеме при необходимост; 

         •                при преценка може да бъде насочено към услуги в общността 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ ИНЦИДЕНТ,  

КРИЗА ИЛИ ПРИ ПОВТОРНА СИТУАЦИЯ НА НАСИЛИЕ 

ИЛИ ТОРМОЗ 

 

При повторна ситуация на насилие или когато има случай на инцидент или криза се следват 

предписанията от механизма, описани в Приложение 1. Класификация на формите на тормоз и 

предприемане на съответни действия: 

 • при инциденти и кризи се препоръчва работа в групов формат (например работа с цялата 

група/класа), като кризисната интервенция е от минимум 45 минути до 1 час и 30 мин. в определени 

рамки - затворено пространство, в което участниците не допускат нови лица, и др. Предлага се 

пространство, в което да се вентилират емоциите от преживяното и да се даде възможност за 

преработка. 

Най-подходящо е тази интервенция да бъде извършвана от психолога или педагогическия 

съветник. Честа спонтанна реакция на възрастните е заставането на страната на „жертвата” и наказване 

на „насилника”. Ключово при интервенцията на възрастните е приемането на разбирането, че детето, 

обект на тормоз, не се нуждае от състрадание, а детето, извършител на тормоз, не се нуждае от 

наказание, особено което го унижава, а от разбиране и емпатия (съпреживяване), за да може то да 

развие това чувство към другите, 

• работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране на 

умения за справяне с подобно поведение. Важно е учителят/класният ръководител да поговори с 

детето, по възможност още същия ден (или веднага след като е разбрал за случая, ако се касае за 

ситуация, за която е научил случайно) и да разбере какво точно се е случило. Ако е необходимо 

отделни факти могат допълнително и дискретно да бъдат проучени; 

• погрешно е открито и публично пред другите деца да се оказва подкрепа на 

потърпевшото дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето пред неговите 

връстниците. При този първи разговор е важно да се предложи на детето подкрепа, като се разговаря с 

него какво точно ще му помогне да се почувства сигурно; 

• необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се спомене кон ще 

бъдат уведомени за случилото се; 

• детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е особено важно 

ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с психолога в институцията; 

• не е препоръчително да се прави среща между детето, върху което е упражнено 

насилието, н детето, което е извършило насилието, с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи 

могат да доведат до неблагоприятни последствия. При създаване на необходимите условия и след 

съответно обучение на специалистите в детската градина, училището, центъра за подкрепа за 

личностно развитие, специализираното обслужващо звено може да се реализира медиация с 

цел възстановяване на емоционалната и моралната щета и взаимовръзките между децата; 

• наблюдавайте детето в следващите дни, за да се уверите тис се чувства и при 

необходимост отново разговаряйте с него; 

• необходимо е да се работи с наблюдателите не само на нивото на превенцията, но и 
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след ситуация на тормоз; 

• не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява ситуация на 

тормоз, като всички, които са били там, следва да видят какво се прави съгласно правилата на 

интитуцията; 

• валидират се правилата и етиката на поведението и се подкрепят тези, които са се 

намесили в защита ценностите на институцията. На останалите се споделя очакването да направят 

същото, ако се случи отново; 

• насърчават се отговори на насилието е думи, търсене иа помощ и съобщаване за 

случая; 

• при преценка детето може да бъде насочено към услуги в общността. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА НАСИЛИЕ И ТОРОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ПЪРВО НИВО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА  

Форми на физическо насилие – 

леко удряне, бутане, щипане, 

дърпане на коса, подритване, 

разрушаване на чужда собственост. 

Форми на психическо насилие са: 

омаловажаване, клюкарене, 

обиждане, осмиване, подвикване, 

ругаене, клеветене, подигравки, 

унижение, заплахи, нецензурни 

коментари, измисляне на прякори, 

изключване от групови дейности, 

предпочитания базирани на 

различие, разпространяване на 

слухове. 

Форми на сексуално насилие – 

показване на неприлични жестове и 

действия, вербален тормоз със 

сексуално съдържание, 

разпространяване на изображения 

или истории със сексуално 

съдържание, съблазняване на друго 

дете или възрастен, злоупотреба с 

власт при подстрекаване, изнудване, 

склоняване или принуждаване към 

сексуални действия. 

Форми на кибернасилие – обидни 

колажи, снимки, видеа, обаждания, 

изпращане на обидни съобщения 

(СМС, ММС, съобщения в 

социалните мрежи), 

Използване на дискриминтивни 

епитети и език на омраза. 

 

 

 

На първо ниво 

действията се 

предприемат от 

класен 

ръководител 

или учител, 

като се 

осъществява 

педагогическа 

работа, 

индивидуално 

или групово. 

 

Ако има щети 

от материален 

характер – 

щетата се 

възстановява. 

 

Ако 

педагогическат

а работа не дава 

резултат и 

насилственото 

поведение се 

повтаря, а 

последствията 

са по сериозни, 

следва да се 

предприемат 

действия 

предписани от 

второ и трето 

ниво. 

Ситуации от 

първо ниво не се 

регистрират в 

Дневника със 

случаи, защото 

са първа проява 

на насилие и не 

се тълкуват като 

тормоз. 

1. Прекратяване на 

ситуацията и 

успокояване/интервенц

ия към всички 

участници; 

2. Класният 

ръководител подробно 

се информира за 

случилото се от всички 

участници в ситуацията 

на насилие; 

3. Уведомяване на 

родител от класния 

ръководител. 

4. Предприемане на 

индивидуални 

разговори с 

участниците от класния 

ръководител; 

5. Мерки и действия от 

страна на класния 

ръководител  - 

намиране на решение, 

което удовлетворява 

всички страни и служи 

за пример на 

наблюдателите; 

6. Проследяване на 

изпълнението на 

предприетите мерки и 

действия. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА НАСИЛИЕ И ТОРОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ВТОРО НИВО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА– повтаряне на едни същи правила 

или насилие с по сериозни последици - тормоз 

Форми на физическо насилие – 

Шамаросване, удряне, стъпкване 

или късане на дрехи, ритане, 

обграждане, плюене, отнемане и 

разрушаване на нечия собственост, 

дърпане на нечии стол изпод него, 

дърпане на уши и коса.  

Форми на психическо насилие са: 

изнудване, заплашване, 

несправедливо наказание, забрана 

за общуване, отхвърляне и 

манипулация, подигравки 

отправени пред целия клас, 

публично унижение, обиди, 

интриганстване, разпространение на 

слухове, публично отхвърляне и 

игнориране, неприемане, 

манипулиране и използване. 

Форми на сексуално насилие – 

сексуално докосване, показване на 

порнографски материали, показване 

на интимни части на тялото и 

сваляне на дрехи, подтикване или 

принуждаване към сексуални 

действия, заснемане в сексуални 

пози. 

Форми на кибернасилие –  

Непоискано заснемане и 

разпространяване на видео, 

злоупотреба с влогове, блогове, 

форуми, социални мрежи, 

заснемане и разпространение на 

унизителни за детето снимки, 

кражба на профил, използване на 

език на омраза. 

 

На второ ниво 

действията се 

предприемат от 

класен ръководител 

и психолог или 

педагогически 

съветник, 

председател или 

представител на 

координациония 

съвет и родител, 

като задължително   

се уведомява 

директор и/или 

полиция. 

Координационния 

съвет прави оценка 

на риска и може да 

даде становище за 

иницииране на 

работа по случая. 

Ако присъствието 

на детето не е в 

интерс на детето 

или би нарушил 

училищната 

процедура, трябва 

да се уведоми 

директора, който да 

се обърне към отдел 

„Закрила на 

детето“. 

Ситуацията 

се регистрира 

в Дневника  

от свидетеля 

на случилото 

се или 

класния 

ръководител. 

 

Възстановява

не на щети 

при наличие 

на такива. 

1. Прекратяване на 

ситуацията и  

интервенция към всички 

участници; 

2. Класният ръководител 

подробно се информира 

за случилото се от 

всички участници в 

ситуацията на насилие; 

3. Учителя/ класния 

ръководител информира 

Координациония съвет за 

случая. Прави се оценка 

на риска и по преценка 

директорът подава 

сигнал от името на 

институциата до Отдел 

„Закрила на детето“ или 

полицията и се иницира 

работа по случая. 

4. Уведомяване на 

родител. 

5. Мерки и действия – 

работа на 

координациония съвет, 

анализ на ситуациите от 

регистъра и 

предприемане на 

действия по случая. 

6. Проследяване на 

предприетите мерки и 

действия. 
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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА НАСИЛИЕ И ТОРОЗ И ПРЕДПРИЕМАНЕ НА 

ДЕЙСТВИЯ 

 

ТРЕТО НИВО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА – системна злоупотреба, ситуации в 

които съществува опасност за живота и здравето за които и да е от участниците  в 

ситуацията 

Форми на физическо насилие –  

Сбиване, задушаване, събаряне, 

причиняване на изгарания и други 

наранявания, намушкване с остър 

предмет, завесване от прозорец или 

високо място, ограничаване на 

движението, лишаване от храна, 

излагане на високи или ниски 

температури, заплашване с оръжие. 

Форми на психическо насилие са: 

сплашване, изнудване със сериозни 

заплахи, насилствено отнемане на вещи 

или пари, клетви, които накърняват 

сериозно достойнството, публично 

унижение, ограничаване на движнието, 

склоняване към злоупотреба с 

психоактивни вещества, вклщчване в 

антисоциални групи, изолация, групово 

измъчване на индивид, организиране на 

банди, последиците от които биха могли 

да наранят други. 

Форми на сексуално насилие –  

съблазняване на друго дете, 

злоупотреба с власт при подстрекаване, 

изнудване, склоняване или 

принуждаване към сексуални действия, 

блудство, изнасилване, кръвосмешение. 

Форми на кибернасилие –  

Повторно действиена непоискано 

заснемане, разпространяване наснимкии 

видео записи, злоупотреба с влогове, 

форуми, социални мрежи, профили и 

лични данни, заснемане и 

разпространение на сцени на насилие, 

разпространение на записи на снимки и 

видео на детска порнография. 

На трето ниво  

Се уведомява 

незабавно ОЗД 

или полицията. 

Действията на 

ниво институция 

се предприемат с 

координационни

я съвет, 

задължителното 

участие на 

родител и 

компетентни 

власти и 

организации. 

 

Ако 

присъствието на 

детето не е в 

интерс на детето 

или би нарушил 

училищната 

процедура, 

трябва да се 

уведоми 

директора, който 

да се обърне към 

отдел „Закрила 

на детето“. 

 

При щети от 

материален 

характер – 

щетата се 

възстановява. 

 

 

Ситуации 

на тормоз 

от трето 

ниво  се 

регистрира

т в 

Дневника 

със случаи, 

като по тях 

се 

предприем

а 

интензивна 

работа, 

включваща 

всички 

участници, 

правят се 

оценки на 

потребност

ите, план 

за действие 

и се 

иниицират 

процедури 

в 

съответств

ие от 

Закона за 

закрила на 

детето, 

Наредба за 

приобщава

щото 

образовани

е, ЗПУО. 

1. Прекратяване на 

ситуацията и 

успокояване/интервенция 

към всички участници; 

2. Класният ръководител 

подробно се информира за 

случилото се от всички 

участници в ситуацията на 

насилие; Незабавно се 

уведомява директор и се 

подава информация към 

ОЗД или полицията. 

3. Уведомяване на родител 

от класния ръководител. 

4. Консултации - 

предприемане на 

индивидуални разговори с 

участниците; 

5. Мерки и действия от 

страна на координационния 

съвет, интензивна работа по 

случая, 

Информиране и насочване 

къмдруги служби и услуги 

от страна на директора. Ако 

друга организация е 

въвлечена в работата с 

ученика, институцията 

установява връзка с тези 

организации и 

синхронизира дейностите. 

6. Проследяване на 

изпълнението на 

предприетите мерки и 

действия. 
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ДЕЙНОСТИ ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО 

 

1. Дейности на ниво клас/класна стая - отнасят се до всички ситуации на насилие и 

тормоз според приетата класификация 

1.1 Обсъждане между децата/учениците и учителя на групата/класния ръководител с цел 

изясняване на възникнал проблем, влиянието върху всички участници и свидетели, 

последствията, както и възможните решения. 

1.2. Съвместни действия между класен ръководител или учител и психолог/псдагогически 

съветник и включване на външни специалисти. 

a.  Използване на посредник при разрешаване на конфликта. 

b. Провеждане на тематична родителска среща. 

4. Дейности на ниво училище 

2.1. С Протокол № 8/02.09.2020 г. на Педагогически съвет е създаден УКС за 

справяне с насилието, който да изработи Програма за превенция на училищното 

насилие, да планира, проследява и координира усилията за справяне с училищния 

тормоз, съгласно заповед № РД09-5906/28.12.2017 г. на министъра на образованието 

и науката 

2.2. УКС за справяне с насилието, съгласувано с класните ръководители договаря 

единен механизъм с ясно разписани отговорности, за предотвратяване и реагиране 

при проява на тормоз и насилие в СУ „Черноризец Храбър”. 

2.3. УКС за справяне с насилието, съгласувано с класните ръководители формулира 

общоучилищни ценности и правила, които стават част от училищната политика. 

2.4. Главните учители  предлагат на ръководството мерки и изработват процедура за 

усъвършенстване на системата на дежурство с оглед на това да бъдат обхванати 

местата в училището, където при етапа на оценка е установено, че се извършва 

тормоз. 

2.5. Председателят на училищната комисия за квалификация, съгласувано с директора 

планира обучения за повишаване на квалификацията на учителите в областта за 

справяне с училищния тормоз. 

3. Дейности на ниво общност 

3.1. Класните ръководители съдействат на УКС за издирване на родители от областта 

на помагащите професии, като психолози, социални работници, лекари, 

журналисти, спортисти, музиканти, драматурзи, художници и др., които да бъдат 

включени в различни училищни инициативи. 

3.2. УКС за справяне с насилието, съгласувано с директора на училището осигурява 

реални партньорства с външни за училището организации, служби и специалисти: 

 Дирекция "Социално подпомагане" - Отдел „Закрила на детето”  

 Общинска комисия за БППМН  

 МВР – Детска педагогическа стая 
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ПРОЦЕДУРИ И АЛГОРИТЪМ ПРИ УСТАНОВЕН ТОРМОЗ 

МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ. 
 
 
 

Всеки служител в училището е длъжен при установяване на случай на насилие и тормоз 

незабавно да уведоми директора на институцията. 

 

 

Ниво на тормоз  Отговор на училището  Отговорни лица 

Ниско нарушаване на 

правилата  

Прекратяване – изтъкване на 

нарушеното правило – 

налагане на съответната 

последица  

Учител, дежурен 

учител, класен 

ръководител 

Повтаряне на едни и същи 

нарушения на правилата  

Протокол за тормоз – 

възстановяване на щетата, 

преценява се дали е 

необходимо да се разговаря с 

родителите  

Класен ръководител 

Сериозно – злоупотреба със 

сила, както и при екстремни 

ситуации, в които съществува 

опасност за живота и здравето, 

телесния интегритет, както на 

детето-жертва, така и на детето-

извършител.  

Насочване към  МКБППМН и 

полицията, ОЗД  по силата на 

координационнния механизъм; 

Протокол за тормоз  

– среща с родителите  

– възстановяване на щетата 

 – включване на учениците в 

допълнителни програми  

Координационен 

съвет 
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НАСОЧВАНЕ НА ДЕТЕТО  

И НЕГОВИТЕ РОДИТЕЛИ КЪМ ПРОГРАМИ И УСЛУГИ В 

ОБЩНОСТТА 

 

 
Насочването на детето и неговите родители към консултация и психологическа работа следва да 

се осъществява от психолога, педагогическия съветник или класния ръководител. Насочващият трябва 

да е запознат с услугите в общността и да даде пълна и конкретна информация на родителите за 

възможните услуги и програми - къде може да се консултират, колко струват консултациите, какво 

представляват консултациите, какъв е метода на работа и т.н.  Предоставя се актуална информация за 

наличните услуги в общността, като центрове за превенция и консултативни кабинети към местните 

комисии за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за 

обществена подкрепа, комплекси за социални услуги, общински съвети по наркотичните вещества, 

програми, предлагани от неправителствени организации и др. Важно е насочването да се направи 

конкретно и с грижа, за да могат родителите и детето да се възползват, а не да го приемат като мярка за 

наказание. 
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ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАСИЛИЕ НА УЧЕНИК 

СРЕЩУ ЧЛЕН НА ЕКИПА НА ИНСТИТУЦИЯТА 

 
Действието се прекратява незабавно от възрастен, който е в близост до мястото на извършеното 

насилие. 

Оказва се помощ, в случай че има пострадал/пострадали. 

Детето трябва да бъде отделено с оглед на възстановяване на сигурността. Отделянето на детето 

може да бъде временно до успокояването му, осъществява се психологическо консултиране/кризисна 

интервенция. 

Уведомяват се родителите на детето. 

С детето започват дейности за установяване на причините, изясняване на ситуацията, оценка на 

проблема. С него задължително разговаря психолог или педагогически съветник. Последният дава 

становище след оценката на проблема и поведението за целите на вземането на решение за 

последствията от педагогическия съвет. 

 

 

КОГА, КОЙ И КЪДЕ МОЖЕ ДА ПОДАВА  СИГНАЛ ЗА ДЕТЕ 

В РИСК? 

1. Кога се подава сигнал за дете в риск? 

Съгласно Закона за закрила на детето (чл. 7, ал.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. 

Съгласно ал. 2 „Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във 

връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с професионална 

тайна”. 

2. Кой подава сигнал за дете в риск от насилие и тормоз? 

При идентифициране на случаи на насилие и тормоз на деца/ученици в детската градина, 

училището, центъра за подкрепа за личностно развитие, специализираното обслужващо звено 

директорът на институцията следва да бъде незабавно уведомен. От страна на институцията сигналът 

се подава от директора. 

Всеки член на институцията, който е станал свидетел на ситуация на насилие и тормоз, е длъжен 

незабавно да уведоми ОЗД и/или полицията. В случай на подозрение за ситуация на тормоз, всеки 

служител в институцията може да проведе консултация, като се свърже с Националната телефонна 

линия за деца и разговаря с консултант на телефон: 116 111, а в ситуации на кибернасилие и 

кнбертормоз - с Националния център за безопасен интернет на телефон: 124 123 или чрез сайта: 

www.safenet.bg. 

 

 

 

http://www.safenet.bg/
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РЕАКЦИИ СПРЯМО ДЕТЕ, ОБЕКТ НА ТОРМОЗ 

 

Работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране у 

тях на умения за справяне с подобно поведение.  

      1. Важно е класният ръководител да поговори с детето, по възможност още същия ден 

(или веднага след като е разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е научил 

случайно) и да разбере какво точно се е случило. Ако е необходимо отделни факти могат 

допълнително и дискретно да бъдат проучени; 

     2. Погрешно е открито и публично пред другите деца да се оказва подкрепа на 

потърпевшото дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето пред 

неговите връстниците; 

     3. При този първи разговор е важно да се предложи на детето подкрепа, като се остави то 

само да определи какво точно ще му помогне да се почувства сигурно; Необходимо е да се 

подчертае поверителността на разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за 

случилото се; 

      4. Детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е особено важно, 

ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с педагогическия съветник; 

      5. Никога не трябва да се предлага среща между дете, жертва на насилие и неговия 

мъчител с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи могат да доведат до 

неблагоприятни последствия; 

       6. Наблюдение на  детето в следващите дни, за да се уверите как се чувства и при 

необходимост отново разговаряйте с него. 
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РЕАКЦИИ СПРЯМО ДЕТЕТО УПРАЖНИЛО ТОРМОЗ 

 
1.Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на нанесената    вреда, 

се прилага подходът за възстановяване на щетата     или друга предварително съгласувана 

мярка; 

 

2.Когато се прилага подходът за възстановяване на щетата е необходимо задължително да се 

уведоми класният ръководител; 

 

 3. Подходът за възстановяване на щетата често се прилага в училище като логическо 

последствие от отклоняващото се поведение, свързано с рушене на материалната база. Той се 

основава на принципа, че „всяка щета, нанесена на друг, трябва да бъде възстановена" и 

включва съответните действия в тази насока. Същият подход успешно може да се прилага и 

когато се касае за нематериални щети. Важно е преди да се прилага подходът да бъде 

предварително съгласуван с цялата училищна общност. 

 
 

 

РЕАКЦИИ, СПРЯМО НАБЛЮДАТЕЛИТЕ 
 

       1. Да се работи с наблюдателите на това ниво, не само на нивото на превенцията, а с 

групата след ситуация на тормоз; 

      2. Не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява ситуация на 

тормоз като всички, които са били там да видят какво се прави съгласно правилата на 

училището; 

      3. Изтъкват се тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. На 

останалите се споделя очакването да направят същото, ако се случи в бъдещето; 

      4. Убеждение за отговори на насилието с думи, търсене на помощ и съобщаване за 

случая. 

      5. Насърчение за грижа спрямо тормозеното дете 
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