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П  Л  А  Н 
 

за превенция и интервенция на насилието и тормоза  

през учебната 2022/2023 година 

 

І.ЦЕЛ:  
1.  Организиране на различни форми на обучение на взаимодействие между 

учениците в дух на демократично гражданство и патриотизъм. 

2. Да приучи учениците към здравословен начин на живот и конструктивно 

поведение 

3. Да съдейства на родителите в грижите им за децата и сътрудничеството между 

институциите в системата на образованието, семейството и други служби в 

общността 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Насочване усилията на учителите и възпитателите за противодействие срещу 

негативните прояви на учениците, чрез различните форми и методи на учебно-

възпитателната дейност в училище и прилагане на механизма за противодействие на 

училищния тормоз между учениците в училище; 

 

2. Създаване на връзки на училището с обществените и правозащитни органи за 

ограничаване и недопускане отклонения в поведението на подрастващите; 

 

3. Провеждане на правна просвета с родители на ученици, живеещи в неравностойна 

семейна среда(семейства с родители, изтърпяващи присъда; семейства с криминални 

прояви; родители, които злоупотребяват с  алкохол или наркотични средства; 

семейства с психично болни родители или упражняващи насилие над децата; 

социално слаби семейства ). 

 

4. Запознаване на учители, родители и ученици с Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище; 

 

5. Уведомяване на институциите за възникнали кризисни ситуации в училище при 

спазване на механизма за действие на „Националната мобилна група за 

психологическа подкрепа”, съгласно Заповед № РД 09-958/13.07.2012г. на МОН и 

прилагане на Механизъм за противодействие на училищния тормоз, съгласно 

Заповед № РД 09-5906/28.12.2017г. 
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ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 

 

III.1. На ниво клас 

1.1. Начален етап 

         

1.1.1. „Да се справим с агресията“ – групова работа с учениците в начален етап 

Срок: X - XI.2022 г. 

   Отг.: Кл. ръководители,  Е. Йорданова  

1.1.2. „Да бъдем добри“ – изработване на постери с послания 

   Срок: X - XI.2022г. 

   Отг.: кл. р-ли НЕ и Е. Йорданова 

1.1.3. Изготвяне на правила за взаимоотношенията в класа 

   Срок: до 30.09.2022 г. 

   Отг.: Кл. ръководители 

1.1.4. „Кой съм аз?“ – групова работа с техниката на незавършените изречения 

   Срок: до 05.02.2023 г. 

   Отг.: Кл. ръководители 

1.1.5. „Толерантност“ – групова работа в начален етап 

   Срок:  16-20.11.2022 г. 

   Отг.: Кл. ръководители 

1.1.6. „Приятелство“ - групова работа в начален етап 

   Срок:  24-30.10.2022 г. 

   Отг.: Кл. ръководители 

1.1.7. „Колаж на нашия клас“ – групова работа за изработване на постери 

   Срок: до 20.11.2022 г. 

   Отг.: Кл. ръководители 

1.1.8. 16 ноември - международен ден  на толерантността - разговор в часа на 

класа и часовете по БЕЛ 

   Срок:  16.11.2022 г. 

   Отг.: Кл. ръководители 

1.1.9. 18 ноември– световен ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия – подреждане на кът във фоайето 

   Срок:  18.11.2022 г. 

   Отг.: Кл. ръководители 

1.1.10. „Послание“ -  групова работа с ученици от 4 клас 

   Срок: до 14-18.12.2022 г. 

   Отг.: Кл. ръководители 

1.1.11. Представяне на проекти по гражданско образование   

    Срок: до 23.02.2023 г. 

     Отг.:  Кл. ръководители 

1.1.12. Ден на розовата фланелка – „На училище без страх“ 

     Срок: до 23.02.2023 г. 

     Отг.: Кл. ръководители, ПдС, Психолог 

 

1.2.Прогимназиален етап 

 

1.2.1. Проучване с „Въпросник за тормоза в училище“ с цел подобряване на 

микроклимата в новосформираните паралелки в 5. клас и намаляване на стреса от 

преминаването от начален в прогимназиален етап 

Анализиране на анкетите, открояване на проблемите и набелязван на 

корегиращи и подкрепящи мерки 

       Срок: м. октомври, 2022 г. 

       Отг.: Кл. ръководители, ПдС, Психолог 

 



1.2.2. 16 ноември - международен ден  на толерантността - разговор в часа на 

класа и часовете по БЕЛ 

       Срок: до 16.11.2022 г. 

       Отг.: Кл. ръководители 

1.2.3.  18 ноември – световен ден за възпоменание на жертвите от 

пътнотранспортни произшествия – подреждане на кът във фоайето 

       Срок: до 18.11.2022 г. 

       Отг.: Председател на УК по БДП 

1.2.4. Групова работа на тема „Какво представлява тормозът, разпознаваме ли 

го и как можем да докладваме за случаи на тормоз“ 7 клас 

       Срок: м. ноември, 2022 г. 

       Отг.: Кл. ръководители, ПдС 

  1.2.5.„Отношенията ми с другите в интернет“ –дискусия с ученици от  5. клас 

       Срок: м. февруари, 2023 г. 

       Отг.: Кл. ръководители, ПдС 

        1.2.6.Ден на розовата фланелка – „На училище без страх“ 

       Срок: до 23.02.2023 г. 

       Отг.: Кл. ръководители, ПдС 

  1.2.7.Анкетно проучване с въпросник за ученика „Взаимоотношенията в класа“ 

– с учениците от 1.-4 клас и Въпросник за тормоз и агресия 5- 7класове 

       Срок: м. май, 2023 г. 

       Отг.: Кл. ръководители, ПдС 

III.2. На ниво училище 

 

2.1.  Изготвяне и приемане на  план за противодействие на училищния тормоз  

       Срок: до 25.10.2022 г. 

       Отг.: ПдС, психолог 

2.2. Завеждане на отчет учениците извършващи нарушения, морално 

застрашени или с други  отклонения.       

         Срок: постоянен 

       Отг.: Г.Стоянова; кл. р-ли 

2.3.  Описване на ситуациите на тормоз в дневника за регистриране на 

възникнали ситуации 

       Срок: постоянен 

        Отг.: ПдС 

2.4.  Провеждане на разговори с класните ръководители и с всеки 

педагогически специалист и служител констатирал ситуация на тормоз за изясняване на 

ситуацията 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ПдС 

2.5.  Насочване на ученици и родители за среща с психолог или 

представители на МКПППМН 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ПдС 

2.6.  Провеждане на заседания на УКС при констатиране на ситуации на 

тормоз от второ и по-високо ниво 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ПдС 

2.7. Уведомяване на институциите, съгласно училищната система за насочване 

към други служби, описана в т.3.2.6. на МПУТ 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ПдС 



2.7.  Предприемане на мерки и действия от страна на УКС – интензивна 

работа по възникналата ситуация, разговори с учители, ученици и родители, 

информиране и при необходимост насочване към други служби или услуги 

       Срок: постоянен 

       Отг.: Директор,ПдС 

2.8.УКС  съдейства на класните ръководители при провеждане на беседи и 

лекции с родителите по правни, педагогически и здравни теми. 

       Срок: постоянен 

       Отг.:  ПдС 

2.9.УКС  прави предложения за наказания на ученици с особено рисково 

поведение, дръзки прояви и груби нарушения на реда и дисциплината в училище. 

       Срок: постоянен 

       Отг.: ПдС 

2.10.УКС представя обобщена информация за дейността си в края на първия 

учебен срок и в края на учебната година. Информацията се внася на педагогически 

съвет 

       Срок: м. II  и м.VI.2023 г. 

       Отг.: ПдС 

 

III.3. На ниво общност 

3.1. Актуализиране на информацията в сайта на училището отразяваща всички 

дейности свързани с превенцията на тормоза 

      Срок: постоянен 

    Отг.: ПдС 

3.2. Отразяване в сайта на училището и от медиите на дейностите свързани с 

„Ден на толерантността“,  „Световния ден за борба с тормоза в училище“, „Правила за 

безопасен интернет“ и др.  

      Срок: постоянен 

    Отг.: ПдС 

3.3. Своевременно информиране на родителите за случаи на тормоз и насилие, 

както и заинтересовани институции ОЗД, ДПС, МКБППМН, РУО. 

      Срок: постоянен 

    Отг.:  ПдС, психолог 

 
 


