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ПЛАН  

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА  НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА       

В 32. СУИЧЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.  

 

1. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с 

механизма за противодействие на насилието и тормоза в училище. 

 

Срок: 13.09.2018г. 

Отг.: УКС 

 

2. Актуализиране състава на координационния съвет, който да отговаря за 

дейностите по предотвратяване на тормоза в училище. 

 

Срок: до 13.09.2018г. 

Отг.: Пед. съвет 

 

3. Провеждане на оценка на проблема с тормоза в училище на база въпросник, 

препоръчан в механизма. Изследване на целеви групи (проблемни класове 

или класове, в които има данни за по-голям риск от тормоз). 

 

Срок: до 15.11.2018г. 

Отг.: Кл. ръководители, пед. съветник и 

уч. психолози 

 



4. Запознаване на родителите с резултатите и оценката от проведеното 

изследване на родителска среща, с цел приобщаването им към дейностите, 

за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда. 

 

Срок: до 30.11.2018г. 

Отг.: УКС 

 

5. Привличане на родителите в реализирането на ценни училищни 

инициативи, свързани с превенцията на насилието в училище. 

 

Срок: Постоянен 

Отг.: Кл. ръководители 

 

6. Мотивиране на персонала в училище за съпричастност и ангажираност към 

действия по превенция и преодоляване на тормоза. 

 

Срок: Постоянен 

Отг.:   УКС 

 

7. Запознаване на педагогически съвет с дейностите и задачите по 

предотвратяване и намаляване на тормоза в училище. Запознаване с 

резултатите от изследването. 

 

Срок: до 30.11.2018г. 

Отг.: Зам. директор и пед. съветник 

 

8. Изработване на графици за дежурства на учителите по етапи за всеки 

учебен срок от зам. директорите, като се акцентира на местата, където при 

етапа на оценка е установено, че най-често има прояви на тормоз. 

 

Срок: до 30.09.2018г. м.02.2019 г. 

Отг.: Ресорни зам. директори 

 

9. Провеждане на ЧК на тема „Видове тормоз”, извеждане на правила и 

ценности на класа и изработване на табла.  

 

Срок: до 30.10.2018г. 

Отг.: Кл. ръководители 

 



10.  Прилагане на обучения за развитие на личностните и социалните умения на 

учениците по заявка на класен ръководител или по конкретен случай. 

 

Срок: Постоянен 

Отг.: Кл. ръководители, пед. съветник и 

уч. психолози 

 

11.  Представяне на правилата и ценностите на отделните класове на УКС и 

изготвяне на общи правила и ценности в 32. СУИЧЕ, които да бъдат 

поставени на видно място в училището.  

 

Срок: до 30.11.2018г. 

Отг.: УКС 

 

12.  Регулярно провеждане на подкрепящо обучение на педагогическия състав 

за същността на тормоза в училище и дейностите за неговото 

предотвратяване и придобиване на умения за справяне в критични 

ситуации.  

 

Срок: Постоянен 

Отг.: УКС, гл. учители, пед. съветник и 

уч. психолози 

 

13.  Класните ръководители да съдействат на УКС за подобряване на 

комуникацията и взаимодействието между училищната и родителската 

общности; за издирване на родители от областта на помагащите професии, 

като психолози, социални работници, лекари, журналисти, спортисти и др., 

които да бъдат включени в различни училищни инициативи.  

 

Срок: Постоянен 

Отг.: Гл. учители, кл.ръководители, пед. 

съветник и уч. псохолози 

 

14.  Провеждане на тренинги за екипна работа и справяне с  изискванията на 

прогимназиалното обучение на петите класове във връзка с преминаването 

от един етап на образователната система в друг и по-ефективното 

адаптиране на учениците. 

Срок: до 30.10.2018г. 

Отг.: Уч. психолози, пед. съветник и 

класни ръководители 



 

15.  Провеждане на тренинги за екипна работа и справяне с  изискванията на 

гимназиалното обучение на деветите класове. 

 

      Срок: до 30.11.2018г. 

      Отг.: Уч. психолози, пед. съветник и 

      класни ръководители 

 

16.  Провеждане на тридневно изнесено обучение по социални умения с 

учениците от осмите класове с цел придобиване на умения за ефективно и 

ненасилствено общуване, опознаване и адаптиране към новата за тях среда.  

 

Срок: до 30.09.2018г. 

Отг.:Зам. директор и кл. ръководители 

 

17.  Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби – 

детска педагогическа стая, отдел „Закрила на детето”,Фондация „Асоциация  

Анимус” и др. 

 

Срок: Постоянен 

Отг.: Зам. директори, пед. съветник и 

уч. психолози 

 

18.  Провеждане на оценка на проблема с насилието в училището в края на 

учебната година на база въпростника, препоръчан в механизма. 

 

Срок: до 15.06.2019г. 

Отг.: УКС и кл. ръководители 

 

 

19.  След анализ и обобщаване на получените резултати да се разработят 

предложения за актуализация на Плана за противодействие на насилието и 

тормоза и Правилника за дейността на училището. 

 

Срок: до 30.06.2019г. 

Отг.: УКС и кл. ръководители 

 

 



20.  Подобряване на пропусквателния режим и на системата на дежурства, с 

оглед обхващане на местата, където най-често възникват конфликтни 

ситуации. 

 

Срок: Постоянен 

Отг.: УКС  

 

21.  Въвеждане на дневник за регистриране на случаи на насилие и тормоз, 

който включва информация за случаите на второ и трето ниво на насилие. 

 

Срок: Постоянен 

Отг.: УКС  

 

 

Училищен координационен съвет 


