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УТВЪРДИЛ: 

          
 

ПЛАН 

 
 ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ В 

ПГСС „ВАСИЛ ЛЕВСКИ” ГР.ПЪРВОМАЙ  

ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023  ГОДИНА 

 
Приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 13 от 12.09.2022 и е 

неразделна част от Годишния план за дейността на ПГСС ”Васил Левски”, гр.Първомай 

 
I. ЦЕЛ: 

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход и последователни усилия за 

преодоляване на тормоза в училище и различните форми на насилие сред учениците. 

Създаване на по-сигурна учебна среда. 

II. ЗАДАЧИ 

Разработване и прилагане на превантивни дейности за преодоляване на тормоза в училище; 

Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище. 

III. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дейности за превенция 

 Създаване/актуализиране на Етичен кодекс на институцията; 

 Създаване/актуализиране на правила в Правилника за дейността на училището; 

 Осигуряване на участие на учениците в подготовката, организирането и 

реализирането на дейностите по превенция; 

 Планиране на конкретни дейности по превенция на ниво група/клас – 

отбелязване на празници, участие в инициативи, 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. 

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, група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е предприето като 

действие, подпис на служителя; 

 Изготвяне на годишен доклад от Координационния съвет и препоръки за 

създаване на по-сигурна образователна среда до ръководството на институцията. 
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IV. ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ 

№ ТЕМА 

 

СРОК/ 

МЕСЕЦ 

ОТГОВОРНИК 

1.  Запознаване на педагогическия и непедагогическия 

персонал с формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище. 

Септември Педагогически 

съветник 

2.  Актуализиране на Координационния съвет със заповед 

на директора на училището. 

Септември Директор 

3.  Извършване на изследване и оценка на тормоза между 

учениците в училището посредством определен 

инструментариум. 

Октомври Координационен 

съвет 

4.  Създаване/актуализиране на процедури за действие при 

инциденти, работа по случай 

Октомври Координационен 

съвет 

5.  Запознаване на новопостъпващите ученици със 

същността на тормоза, проявите и участниците в 

процеса. 

Октомври Педагогически 

съветник; 

Класни 

ръководители 

6.  Създаване на единни училищни правила Ноември Педагогически 

съветник  

Ученически 

съвет 

7.  Оценка на проблемите през мнението на ученици, 

учители, родители посредством стандартизиран 

въпросник; Анализ на ситуацията. 

 

Октомври Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

8.  Провеждане на тематични работни срещи за обсъждане 

на резултатите от началната диагностика. Планиране на 

дейностине в часа на класния ръководинел:  Запознаване 

с Видовете тормоз; Умения за решаване на конфликти 

и водене на спорове; Активно слушане; 

Противодействие срещу проявите на агресивност. 

Октомври Педагогически 

съветник; 

Класни 

ръководители 

9.  Популяризиране на Националната линия за деца, 

интернет връзки и координати на институции, към които 

засегнатите лица могат да се обърнат 

Ноември Педагогически 

съветник 

Класни 

ръководители 

10.  Ограничаване на достъпа на случайни и/или съмнителни 

лица в училище чрез оптимизиране на пропускателения 

режим;  

 

2022-2023             

уч. год. 

Директор 

Екип ПГСС 

11.  Поддържане високо ниво на ефективност на системата 

от дежурства с оглед обхващане на местата, в които 

учениците могат да станат жертви на тормоз.  

 

2022-2023             

уч. год 

Екип ПГСС 

12.  Среща с класните ръководители за оказване на подкрепа 

при решаване на конфликтни ситуации. Приемане на 

правила и стъпки за предотвратяване на конфликтни 

ситуации. 

2022-2023             

уч. год 

Педагогически 

съветник; 

Класни 

ръководители 

13.  Провеждане на индивидуални консултации с ученици, 2022-2023             Педагогически 



понасящи или извършители на тормоз. уч. год съветник 

14.  Водене на Дневник за регистриране случаите на тормоз 

в ПГСС „Васил Левски” 

2022-2023             

уч. год 

Педагогически 

съветник 

15.  Повишаване на квалификацията на персонала за 

справяне в ситуации на тормоз 

2022-2023             

уч. год 

Директор 

16.  Запознаване на новопостъпили учители, ученици и 

родители с разработените процедури за действие при 

инцидент. 

Ноември Членове на 

координационни

я съвет 

17.  Организиране на тематична информационна кампания 

„Да поговорим за агресията”. Изработване и 

разпространение на информационно-образователни 

материали, съобразени с различните възрастови групи и 

свързани с:  

а) превенция на тормоза;  

б) правата и задълженията на децата;  

 

2022-2023             

уч. год 

Педагогически 

съветник и 

класни 

ръководители 

18.  Организиране на беседи, дискусии и тренинг, свързани с 

тормоза. 

2022-2023             

уч. год 

Педагогически 

съветник и 

класни 

ръководители 

19.  Поддържане на непрекъсната връзка между класните 

ръководители/педагогическия съветник и родителите за 

противодействие срещу проявите на тормоз. „Как  да 

общуваме с тийнейджъра?” 

2022-2023             

уч. год 

Педагогически 

съветник; 

Класни 

ръководители 

20.  Провеждане на беседи в рисковите класове на тема 

„Тормозът и неговите скрити опасности”; 

 

Април – 

май 

Педагогически 

съветник 

21.  Отбелязване на Международен ден на толерантността  

 

Ноември Педагогически 

съветник 

22.  Отбелязване на Международен ден за борба с насилието 

над деца 

19 ноември Педагогически 

съветник 

23.  Партньорство с Комисията по противообществени 

прояви към Общинска администрация, ЦОП Първомай, 

Агенцията за закрила на детето, Социални грижи, 

родители. Работна среща. Приемане на предложения за 

съвместна работа. Запознаване на обществеността с 

работата на координационния съвет 

2022-2023             

уч. год 

Координационен 

съвет 

24.  Отчет за дейността на координационния съвет на 

Педагогическия съвет. 

Юни Координационен 

съвет 

 

 

Реализирането на плануваните дейности ще бъде съобразено с изискванията, наложени 

от противоепидемичните мерки, свързани с разпространението на COVID – 19 към периода 

на реализация.  

При промяна на здравните правила или възникване на други обстоятелства е възможна и 

промяна във формата на реализиране на дейностите. 

 


