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ПЛАН 

за противодействие на тормоза и насилието 
 

за учебната 2022/2023 година 

 

 
 
 

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ:  
1. Приемане и осъзнаване на проблема с насилието и тормоза в училище;  

2. Създаване и утвърждаване на ясна ценностна система в училище, която 

не допуска прояви на насилие и тормоз;  

3. Договаряне на единна система за намеса и превенция срещу тормоза;  

4. Включване на всички ученици в изграждането на подобна система;  

5. Мобилизиране на местните ресурси за справяне с тормоза и създаване 

на подкрепяща среда около училището;  

6. Изграждане на обща училищна политика срещу насилието;  

7. Повишаване на чувствителността, ангажираността и капацитета на 

цялата училищна общност за превенция и справяне с тормоза между връстници;  

8. Подобряване на отношенията между учениците и техните умения за 

общуване.  

 

II. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:  
1. Ангажиране на училището и създаване на необходимата 

организационна структура за изпълнение на плана; 

2. Повишаване на ангажираността, чувствителността и капацитета на 

училищната общност да развива училищна политика за превенция на насилието;  

3. Изграждане на защитна мрежа за превенция на насилието в училище;  

4. Формиране у децата на умения и нагласи, недопускащи насилие в 

общуването и поведението.  

 

 



 

 

 

III. ДЕЙНОСТИ  
1. Сформиране на училищен координационен съвет.  

Отг.: Директор  

Срок:14.10.2022 г.  

2. Изготвяне на училищен механизъм за противодействие на училищния тормоз сред 

учениците.  

Отг.: Координационен съвет  

Срок: 30.09.2022 г. 

3. Провеждане на анкета с цел изследване на тормоза сред децата.  

Отг.: Координационен съвет  

Срок: 30.11.2022 г./09.06.2023 г.  

4. Организиране на ден за запознаване с програмата  

Отг.: Координационен съвет  

Срок: 30.11.2022 г. 

5. Разработване и приемане на ценности, правила на поведение и последствия във всеки 

клас и екип.  

Отг.: Класни ръководители, ЦОУД 

Срок: 09.12.2022 г.  

6. Провеждане на индивидуални консултации с деца, понасящи или извършители на 

тормоз. 

Отг.: Класни ръководители, ПС, ЦОУД 

Срок: постоянен  

7. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти в областта на справяне с училищния тормоз.  

Отг.: Директор, гл.учител 

Срок: постоянен  

8. Провеждане на беседи, представяне на презентации, свързани с темата за тормоза в 

училище.  

Отг.: Класни ръководители, ЦОУД,   

координационен съвет 

Срок: постоянен  

9. Организиране и участие на учениците в училищни и извънучилищни мероприятия, 

които по подходящ начин да развиват у децата нетърпимост към насилието.  

Отг. учители ЦОУД 

Срок: постоянен  

10. Организиране на ден за представяне на резултатите от програмата в училище от 

самите ученици.  

Отг.: Класни ръководители, ЦОУД, 

координационен съвет  

Срок:09.06.2023 г.  

 

11. Провеждане на училищно събрание, на която да бъдат отчетени постигнатите 

резултати през учебната година.  

Отг.: Координационен съвет  

Срок: 30.06.2023 г. 


