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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 прилагането на механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище. 

ІІ. Цел 
 
 Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на 

координирани 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 . Д Е Й Н О С Т И: 

 
Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за 
предотвратяване на тормоза в училище 
 
1. Оценка на проблема, през мнението на учениците/учителите/родителите – 

с помощта на стандартизиран въпросник   
          Срок: м.ноември  2017г  

                        Отг.: Председател на координационен съвет  
 

2. Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и 
участниците в процеса. 

        Срок: м.октомври 2017г   
Отг.: класни ръководители 

 
3. Повишаване на квалификацията на персонала за справяне в ситуации на 

тормоз 
Срок:  през учебната година 
Отг.: Директор на училище 

 
4. Оптимизиране на системата за видеонаблюдение и засилен контрол на входа 

на училището,с цел недопускане на нерегистрирани външни лица. 
           Срок: м.ноември 2017г  

Отг.:Директор на училище 
 
5. Определяне  на процедури за реагиране в ситуации на тормоз. 

Срок:  м.ноември 2017 г. 
Отг.: Председател на координационен съвет 

 



6. Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в 
ситуации на тормоз 

Срок:  м.ноември 2017г 
Отг.:  координационен съвет и класни ръководители 

 
7. 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;  

                                                          Срок: през годината 
Отг.:педагогически съветник  

8. Обучение на учениците на тема Кибертормоз и свързаните с него 
киберзависимости и престъпления. 

                                                                                                Срок: м.октомври 2017г 
Отг. Председател на координационен съвет 

9. Набиране на методически материали по превенция на тормоза в помощ на 
класните ръководители.  

Срок:  през годината 
Отг.: Председател на координационен съвет 

 

Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа 
 
1  Разработване и приемане на правила и процедури  за въвеждане на защитна 
мрежа за справяне с училищния тормоз между учениците. 
                                                                                                                     Срок:  м.ноември 2017 г 

Отг.: Председател на координационен съвет 
 

2 Приемане на правила и процедура по регистриране на ситуации на тормоз, 
насочване към други служби  

Срок:  м.ноември 2017 г. 
Отг.: Председател на координационен съвет 

 
3  Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители, 
родители и училищно ръководство.  

Срок:  постоянен 
Отг.: класни ръководители , педагогически съветник, ръководство 

 
4  Поддържане на регистър за регистриране на ситуации на тормоз в 
училището. Регистърът  включва описание на ситуацията, вида тормоз, 
участници, наблюдатели, предприети мерки. 

Срок:  през учебната година 
Отг.: Председател на координационен съвет



 


