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Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2016/2017 

година е разработен на основание „Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище”, утвърден със 

заповед №РД09-611/18.05.2012г. на МОМН, от училищната комисия за 

превенция, определена със заповед №52/15.09.2011г. 

Планът се базира на извършената оценка на проблема с насилието в 

училище въз основа на въпросник в началото на всяка учебна година и се 

актуализира в началото на всяка учебна година в резултат на оценката 

върху проблема с насилието в училище, извършена в края на учебната 

година. 

Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2016/2017 

година е съобразен с нормативните актове, плановете, програмите и 

стратегиите относно безопасността и здравето на децата. 

Цели на плана: 

 Превенция (Превантивни мерки) за предотвратяване и 

противодействие на тормоза в училище 

 Да се изгради училищен координационен съвет за превенция и 

преодоляване с училищния тормоз и насилие 

 Да се мотивира персонала в училище към съпричастност и 

ангажираност към действията по превенция и преодоляване на 

училищния тормоз и насилие 

 Да се създадат училищни програми и политики за превенция и 

преодоляване на училищния тормоз и насилие 

 

 

 

 

 

 

 



МЕСЕЦ СЕПТЕМВРИ 

1 

Провеждане на оценка на проблема с насилието в училище на база 

въпросник, препоръчан в механизма. 

Класни ръководители 

2 

Анализ и обобщаване на получените резултати след провеждане на 

оценката на проблема с насилието в училище. 

Комисия за превенция 

3 

Актуализиране на план за противодействие на училищния тормоз 

Комисия за превенция 

Директор 

4 

Приемане на план за противодействие на училищния тормоз 

Педагогически съвет 

Директор 

МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 

5 

Сбирка на училищния координационен съвет за превенция и 

преодоляване на 

Директор 

6 

Обсъждане на проблема с насилието в училище на общо събрание, на 

педагогически съвет, в час на класа и на родителска среща 



Кл. ръководители 

Директор 

МЕСЕЦ НОЕМВРИ 

7 

Разглеждане на проблема: „Насилие и тормоз” 

Учители 

8 

Изготвяне на табла за правила на поведение и ценности в класната стая и в 

училище 

Всеки клас 

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ 

9 

Запознаване на учениците с видовете насилие и училищен тормоз 

Комисия за превенция 

10 

Обобщаване на всички предложения за правила на поведение и ценности 

в класната стая и в училище 

Кл. ръководители 

МЕСЕЦ ЯНУАРИ 

11 

Актуализация на единен механизъм (разписани ясни отговорности за 

реагиране при всяка проява на тормоз и насилие) 

Комисия за превенция 

Училищен координационен съвет 



Директор 

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 

12 

Разработване на предложения за промени в ПДУ на училището 

Гл. учител 

13 

Публикуване в сайта на училището на обобщените правила на поведение 

Кл. ръководители 

МЕСЕЦ МАРТ 

14 

Обсъждане на предложенията за промяна в ПДУ на училището с всички – в 

час на класа 

Кл. ръководители 

15 

Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби, 

организации и специалисти – детска педагогическа стая; МКБППМН; отдел 

„Закрила на детето” към ДСП 

Директор 

МЕСЕЦ АПРИЛ 

16 

Обсъждане и приемане на предложенията за промяна в ПДУ на училището 

с всички – педагогически съвет 

Педагогически съвет 

Директор 

 



17 

Конкурс –рисунка на тема „Не на насилието” 

Учители по ИИ 

МЕСЕЦ МАЙ 

18 

Провеждане на оценка на проблема с насилието в училище на база 

въпросник, препоръчан в механизма 

Класни ръководители 

19 

Анализ и обобщаване на получените резултати след провеждане на 

оценката на проблема с насилието в училище 

Класни ръководители 

МЕСЕЦ ЮНИ 

20 

Разработване на предложения за актуализация на плана за 

противодействие на училищния тормоз 

Комисия за превенция 

Директор 

21 

Приемане на предложенията за актуализиране на плана за 

противодействие на училищния тормоз 

Педагогически съвет 

Директор 

22 

Изготвяне на отчет за дейността на Комисията 



Комисия за превенция 

Директор 

Настоящият училищен план за противодействие на училищния тормоз в 

училище е приет на заседание на ПС . 

 


