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П Р А В И Л Н И К 

за противодействие на училищния тормоз сред учениците, приет на 

заседание на Педагогическият съвет на СУ „Св. св. Кирил и Методий" град 

Велинград - Протокол № 13 /09.09.2021 г.     

 І. Мерки за намаляване на риска от училищния тормоз между учениците: 

     Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и 

форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да 

се планира на три нива – класна стая/ паралелка/, учители, общност. 

   1.      Дейности на ниво класна стая/ паралелка се провеждат съгласно плана за часа 

на класа. Целта е да се създаде пространство, в което да се говори открито за тормоза и 

се работи за формирането у децата на нагласа и социални умения , недопускащи насилие 

като например емпатия, толерантност и уважение към различията, решаване на 

конфликти и др. 

                                  

1.1. Приемане на вътрешни правила на поведение в класа, на принципа на консенсусни 

решения , които да се поставят на видно място в класната стая и да се носи отговорност 

за тяхното изпълнение. 

                                                                                Срок : мес. 09.2021г. 

                                                                                Отг.Класните ръководители 

                                                                                                                                 

1.2. Презентации свързани с темата на противодействие на тормоза. 

                                                                                                    Срок : постоянен 



                                                                                                    Отг. УКС, Отг. на клас 

1.3 Провеждане на беседи, презентации, дискусии на тема: 

⮚ „Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да 

докладваме за случаите на тормоз.” 

⮚ „Как се чувстваме когато видим прояви на тормоз и какво правим” 

⮚ „Процедури за намеса в случаи на тормоз от страна на деца или ученици” 

⮚ „Кои са основните ценности, правила на поведение, които следва да приемем” 

⮚ „Как можем да ги прилагаме” 

                                                                                                         Срок : според плана на ЧК 

                                                                                                         Отг. : Кл. р-ли, ПдС 

                                                                                                             

  2.      Дейности на ниво училище: 

 2.1. Извършване на оценка на тормоза в началото и в края на учебната година. 

Анкетата се провежда в електронна среда от кл. р-ли, УКС, ПдС до 30.10.2021 г. 

Обработва се от специалист ИКТ, съответно до 15.11.2021 г. 

 2.2. Запознаване на родители, учители и ученици с резултатите от извършените анализи, 

по време на родителски срещи, чрез сайта на училището или индивидуално, където се 

налага. 

                                                                                                        Срок : 20.11.2021г. 

                                                                                                         Отг. УКС, Кл. р-ли 

          2.3. Подобряване на системата на дежурства с оглед обхващане на местата, където  

на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз. 

                                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                                        Отг. Дежурните  учители 

 2.4. Продължаване на дейността на Училищния координационен съвет за 

справяне с  насилието и тормоза между учениците в училище. 

                                                                                                 Срок : м.10.21-м.06.22г. 

                                                                                                      Отг.: Директора 

 2.5. Актуализация на Процедурите за намеса в случаите на тормоз между деца и 

ученици в училище. 

                                                                                                      Срок: 10.10.2021 г. 



                                                                                                       Отг. УКС 

2.6. Продължаване на  вписванията в училищен дневник за случаи на деца жертви 

на насилие или в риск от насилие  

                                                                                                       Срок: постоянен 

                                                                    Отг.: Кл. р-л, учител, дежурен учител 

2.7. Поддържане на работещата система за съобщаване за случаи на тормоз, като 

се спазват основните принципи на конфиденциалност. 

                                                                                                        Срок: постоянен 

                                                                           Отг.:ПС, класни ръководители 

2.8. Провеждане на колективни и индивидуални  родителски срещи с цел 

информиране от класните ръководители и педагогическия съветник относно 

предприетите мерки  за предотвратяване и справяне със случаите на тормоз между децата 

и учениците в училище. 

                                                                                             Срок: според  графика за 

                                                                                                        родителски срещи 

                                                                                                         Отг. : Директор, Кл. р.ли,                           

           ПдС 

             2.9. Включване на учениците от Ученическия съвет на училището като орган за 

саморегулация и самоконтрол с техни инициативи и предложения за превенция и 

справяне с тормоза. 

                                                                                                           Срок : постоянен 

 Отг.: Отгов. на класовете 

 ПдС 

           2.10. Включване на експерти, родители и самите учители в процеса на създаване и 

реализирането на всички интервенции по превенцията на тормоза между учениците в 

училище. 

                                                                                           Срок: постоянен 

                                                                             Отг. : Директор, колектива на училището 

          2.11. Насочване към основни здравни и социални услуги за децата и семействата  

попаднали в ситуация на тормоз и насилие в случаите, когато подобен род услуги не 

могат да бъдат предоставени от самото училище. 

                                                                                                                          Срок:постоянен 



                                                                                                        Отг.: Директор, кл. р-ли 

          ПдС              

2.12. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти в областта на справяне с училищен тормоз. 

                                                                       Срок : съгласно плана за квалификация 

                                                                                                                    Отг.: Директор 

3.      Дейности с родителско участие: 

3.1. Екип от доброволци с цел подпомагане дейността на училището при 

провеждане на дежурства извън училищния двор и района на училището при 

индикиране на  прояви на тормоз след извършването на оценката на нивото на 

тормоз в началото на учебната година. 

  

                                                                                                          Срок :мес. ноември 2021г. 

                                                                                                          Отг.: УКС, Кл. р-ли 

          3.2. Да се потърси съдействието на родители при посредничество между 

училището и други родители или институции и организации. 

 Срок : постоянен 

 Отг.: Кл. ръководители 

  

Настоящият правилник е актуализиран и приет на заседание, на  педагогически съвет с 

Протокол №13/09.09.2021 година. 


