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ПЛАН 

ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  

ЗА СПРАВЯНЕ С УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ 

В НУ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 

ЗА УЧЕБНАТА 2022/ 2023 ГОДИНА 

 

 

 

 

Състав на Училищен координационен съвет: 

Председател:  
            Емилия Спасова – старши учител 

Членове: 
Павлина Бързакова – старши учител 

Ваня Павлова – училищен психолог 

Родител, председател на Обществения съвет 

 

 

В изпълнение на „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институци-

ите в системата на предучилищното и училищното образование“. Приет на заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № РД-09-09/14.09.2022 г. и утвърден със Заповед 

№РД-10-664/14.09.2022 г. на директора на училището. 

НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ 
гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 2а, тел. 032/692161, e-mail: kl.ohridski@abv.bg  
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І. Предмет 

Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в 

системата на средното образование чрез превантивни мерки и сътрудничество по при-

лагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и уче-

ниците в училище. Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от 

Министерството на образованието и науката с участието на МТСП, АСП,ДАЗД, МВР, 

ЦКБППМН и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невиди-

мите деца в Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в 

България и УНИЦЕФ. 

ІІ. Цел 

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координи-

рани 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. 

ІV. Общи положения 

1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и делегирани 

отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усили-

ята за справяне с тормоза. Съветът да се ръководи задължително от Директора и да 

включва учители и училищен психолог. 

2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел ог-

раничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи 

за насилието. 

3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и 

форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да 

се планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност. 

4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясниграници, изграж-

дане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и тормоз 

във взаимоотношенията в училище. 

5. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, а 

някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и ней-

ната тежест. 

V. Дейности 

№ Дейност Срок Отговорник Клас 

Дейности по разработване и прилагане на превантивни мерки за предотвратяване 

на тормоза в училище на ниво клас: 

1. Запознаване на учениците със 

същността на тормоза, проявите 

и участниците в процеса 

м. ІХ  

 

Класни ръководители І - IV 

2. Обсъждане на проблема с наси-

лието в училище на родителска 

м. ІX Класни ръководители I - IV 
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среща. Запознаване на ученици-

те и родителите с възможности-

те за реагиране при изградена 

система за защита: дежурни 

учители, класни ръководители, 

психолог, директор, ЗДУД 

3. Изработване и договаряне на 

общи правила на поведение, до-

говаряне на процедура, в случай 

на нарушаване на правилата. 

Поставяне на видно място в 

класната стая. Изготвяне на таб-

ло за правила на поведение и 

ценности в класната стая и в 

училище 

м. Х Класни ръководители I - IV 

4. Провеждане на групова работа в 

рамките на часа на класа – дис-

кусии, решаване на казуси, ро-

леви игри, споделяне на опит, с 

цел осъзнаване и оценка на 

проблема. 

По план 

за ЧК 

Класни ръководители І - IV 

5. Презентация на тема „Дигитален 

тормоз и сигурна интернет сре-

да” Google Classroom 

м. XI 

 

Училищен психолог II - IV  

6. Дискусия на тема видове тормоз м. XII Класни ръководители ІІ - IV  

7.  Изработване на табла, проекти и 

рисунки на тема „Толерантност“ 

и отбелязване на Международ-

ния ден на толерантността. 

м. ХІ Класни ръководители, 

г-н Маджев 

І - IV  

8.  Беседа на тема „Разликата меж-

ду тормоз и шега”, обсъждане на 

казуси 

м. IV Кл. ръководители на I 

клас и В. Павлова 

I  

Дейности  за интервенция в случай на прояви на тормоз в училище на ниво клас: 

1. Провеждане на индивидуални 

консултации с деца, понасящи 

или извършители на тормоз.  

При не-

обходи-

мост 

УКС, Ваня Павлова,  

класни ръководители 

І - IV  

3. Тема за толерантността в часа на 

класа. 

При не-

обходи-

мост 

УКС, Ваня Павлова,  

класни ръководители 

І - IV  

2. Провеждане на беседи с класове, 

в които има случай на прояви на 

тормоз. 

При не-

обходи-

мост 

УКС, Ваня Павлова,  

класни ръководители 

І - IV  

Дейности по разработване и прилагане на превантивни мерки за предотвратяване 

на тормоза на ниво училище: 

1. Определяне на училищен коор-

динационен съвет 

м. ІХ Председател на УКС, 

психолог 

Всички 

учители 

2. Запознаване на педагогическия 

персонал с правилата и проце-

дурите, разработени в механи-

зъм за превенция на училищния 

тормоз, утвърден със Заповед на 

директора на училището 

м. ІХ на  

заседание 

на Педа-

гогичес-

кия съвет 

Председател на УКС Всички 

учители 
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3. Провеждане на стандартизирана 

анкета с родители, изследваща 

мнението им за нивото на агре-

сията в училище 

м. Х Емилия Спасова 

Класни ръководители 

В. Павлова 

І  

4. Обсъждане на предложенията на 

дейностите и мерките за ограни-

чаване на детската агресия, кои-

то родителите са посочили в по-

пълнените от тях анкети. 

м. ХI 

 

Емилия Спасова Всички 

учители 

5. Провеждане на стандартизирано 

анкетно проучване на мнението 

на учениците за проблема с на-

силието в училище. 

м. I Емилия Спасова 

Класни ръководители 

В. Павлова 

III - IV  

6. Запознаване на Педагогическия 

съвет с обобщените резултати от 

анкетата с ученици. 

м. II УКС Всички 

учители 

7. Представяне на резултатите от 

анкетата с ученици на родителс-

ки срещи 

м. II Класни ръководители III-IV  

5. Създаване на атмосфера на то-

лерантност в училище, чрез от-

белязване на: Денят на толеран-

тността и Денят на розовата 

фланелка. 

16.ХІ – 

ден на 

толерант-

ността 

23.02 – ден 

на розова-

та фланел-

ка 

Ваня Павлова I – IV  

6.  Изложба с рисунка на тема „Ден 

на толерантността” 

м. ХІ Т. Маджев I - IV  

7. Провеждане на анкета (казу-

си/въпросник) за училищния 

тормоз.  

м. IV УКС III - IV  

8. Приемане на предложенията и  

актуализации на плана за проти-

водействие на училищния тор-

моз. 

м. VI УКС Всички 

учители 

9. Изготвяне на отчет за дейността 

на комисията 

М. VI УКС Всички 

учители 

Дейности за интервенция на тормоза и насилието на ниво училище: 

1. Взаимодействие при решаване на конфликти меж-

ду ученици, учители, родители и училищно ръко-

водство, гарантиране на конфиденциалност на 

проведени разговори. 

При необхо-

димост 

Директор, 

УКС,  

психолог 

2. Обсъждане и актуализиране на системата на де-

журство в училище, допълнително наблюдение на 

училищния двор. Избор на групи от дежурни уче-

ници, които са в помощ на учителя. Поощряване 

на учениците, стриктно спазващи училищния ред. 

м. X Ем. Спасова, 

класни  

ръководители 

3.  Разработване на предложения за промени в ПДУ 

на училището 

При необхо-

димост 

УКС 
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Дейности за превенция и  интервенция на тормоза и насилието на ниво общност – 

родителско съдействие и съдействие от институции 

1. Осигуряване на ефективни партньорства с външни 

за училището организации, служби, специалисти – 

Детска педагодическа стая; МКБППМН; отдел 

„Закрила на детето” към ДСП 

Постоянен Директор, 

УКС 

2. Продължаване на традицията на училището за 

провеждане на Благотворителни базари с участие-

то на учители, родители и ученици. 

Постоянен Всички учи-

тели 

  

  

 


