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                                УТВЪРЖДАВАМ: 

                                                                                         ДИРЕКТОР: 

 

УЧИЛИЩЕН МЕХАНИЗЪМ  

 за ограничаване на тормоза и агресията между децата и учениците  

през  учебната 2021/ 2022 година 

  

             А/Дейности на ниво класна стая/паралелка се провеждат съгласно плана за 

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

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

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

конфликти и др. 

1.Организиране на беседи, дискусии, информативни доклади на теми свързани с 

тормоза и насилието.Основни теми могат да бъдат: 

ЗА УЧЕНИЦИ 

                    1.1.”Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го  и как можем да 

докладваме за случаите на тормоз.” 

                    1.2.”Как се чувстваме, когато видим проява на тормоз и какво правим.” 

                    1.3.”Кои са основните ценности, правила на поведение, които следва да 

приемем и как можем да ги прилагаме” 

                    1.4.“ Как да се предпазим от опасности“ 



                    1.5.“Как да бъдем приятели“ 

                    1.6.“Закрилата и правата на децата“ 

                     1.7.“Как да се справяме с конфликти“  

 

ЗА РОДИТЕЛИ 

                      1.8.  „ Днешните тинейджъри и техните проблеми“ 

                                                                           срок: м.11.2021г.- м.05.2022г. 

                                                                           Отг.:класните ръководители     

ЗА УЧИТЕЛИ 

                      1.9.   „Работа с проблемни деца“ 

                                                                                          срок: м.11.2021г.- м.05.2022г. 

                                                                                          Отг.Координационния съвет 

                       1.10.  „Стратегии за възпитаване в ценности“                                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                               срок: м.11.2021г.- м.05.2022г. 

                                                                                          Отг.Координационния съвет 

    2. Обогатяване на информационното табло в училището с подходящи материали по 

темата. 

                                                                    срок: м. 01. 2022г. 

                               Отг.:Координационен съвет и  кл. р-ли 

                                                                      

3.Провеждане на родителски срещи с цел набелязване на мероприятия  за  участие на 

родителите в  училищния живот . 

                                                                                   срок: м.02.2022 г. 

                                                                                         Отг.: класни ръководители  

   4.Изготвяне на правила на класа. 

                                                                                         срок: м.11. 2021г. 



                                                                                         Отг.: класни ръководители                                                                                                                                   
  

Б/Дейности на ниво училище: 

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

Анкетата се провежда от класните ръководители до м. Х. 2021 г. и до м. V. 2022 г. 

Обработва се от Координационен съвет,  съответно до 30. Х. 2021 г. и 30. V. 2022 г. 

  

                                                                                         срок: м.10. 2021г.-м.05.2022г.                                                                                                             

            Отг.: класни ръководители                                                                                                                                                                        

    2.Запознаване на учители, родители и ученици със Заповед №РД 09-611/18. 05.2012г.  

и с настоящия План за ограничаване на агресията между учениците в Основно училище 

„ Христо Ботев”. 

                                                                      срок : м.10.2021г. 

                                                                      Отг.:класни ръководители                                                                                                                                                        

  

   3. Подобряване на системата от дежурства с оглед обхващане на местата, в които на 

етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз.   

                                                       срок : постоянен 

                                                                                                    Отг.: Директор 

   4. Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби,  организации 

и специалисти. 

                                                                                                     срок : постоянен 

                                                                                                     Отг.: Директор 

   5. Изработване  на единен механизъм, включително разписани ясни отговорности за 

реагиране при всяка проява на тормоз и насилие. 

                                                                                                    срок : м .10. 2021 г. 

                                                                                                    Отг.: Директор 

6.  Подобряване на системата за съобщаване  на случаите на тормоз ( въвеждане на 

нови форми и канали, гарантиране на конфиденциалност) 

                                                                   срок : м.11.2021г. 



                                                                   Отг.: общински психолог 

                                   

8. Провеждане на конкурс на тема: „Как да бъдем приятели” /рисунка, карикатура, 

презентация/. 

                                                                                        Отг.Координационния съвет 

                                             срок: м.03.2022 г. 

9.Провеждане на анкета на тема:”Как да  се справяме с конфликти” 

                                                                                         Отг. Координационния съвет 

                                                                                            срок: м.01-05.2022 г.   

 10. 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 

                                                                                

  11. Включване в обучения за повишаване на квалификацията на педагогическите 

специалисти в областта на справяне с училищния тормоз 

                                                               срок :  м.07.2021г. 

                                                               отг. Директора 

             В/Дейности с родителско участие:  

    1.Организиране на екип от доброволци/ при необходимост/ с цел подпомагане 

дейността на учителите при провеждане на дежурства извън училищния двор и 

сградата на училището при  индикиране на прояви на тормоз при извършването  на  

оценката на нивото на тормоз в началото на учебната година. 

                                                            срок : мес. 11.2021г. 

                                                            отг. : училищен координац. съвет 

     2.Проучване    нагласите на родителите  и  включване  в групи, придружаващи 

определени групи деца по пътя до дома. 

                                                             срок.: м.12.2021г. 



                                                             отг. : уч. координац. съвет                                                                                     

    3.Да се потърси съдействието на родители, които да станат посредници между 

училището и родителите или други организации и институции. 

                                                              срок : постоянен 

                                                              отг.: кл. Ръководител 

Г/ Интервенции в ситуации на тормоз: 

 Ясни процедури при ситуации на тормоз, в интерес на реда, сигурността и имиджа на 

училището като институция; 

 Санкции според нивото на тормоз (еднократно дребно нарушение, повторения на 

нарушенията, сериозно нарушение); 

 Ясни сигнали, че тормоз и агресивно поведение не се толерират – възрастните трябва 

да се намесват и при най-малките сигнали и съмнения за тормоз и да подават сигнал на 

съответните колеги, органи или служби; 

 Протоколиране на всички ситуации на тормоз в папка на достъпно място в учителската 

стая. 

Д/Прекратяване на ситуация на тормоз:  

 Задължение е на всеки учител да се намеси в ситуация на тормоз, на която е станал 

свидетел; 

 Възрастният не трябва да взима страна, а да се позове на авторитета на училището и да 

изтъкне правилата и наказанията в подобни случаи; 

 Изслушването на засегнатите деца (жертва и насилник) се прави поотделно в 

подходяща конфиденциална обстановка, зачитаща личността на всяка от страните в 

случая. 

1. Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз: 

• Уведомяване на класния ръководител, директора и родителите; 

• Възстановяване на нанесените щети; 

•  Разговор с класния ръководител или психолога относно неприемливото 

поведение на ученика, поемането на отговорност и личният му избор; 

•  Проследяване на взаимоотношенията му с другите, както и предлагане на 

психологическа подкрепа от общинския психолог. 

2. Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз: 

• Класният ръководител трябва да проучи всяко съмнение, намек или сигнал за 

евентуална жертва на тормоз, да изгради доверителна и подкрепяща връзка с 

детето и ако е необходимо да отнесе случая до заинтересованите страни – 



директор, психолог, родители, отдел „Закрила на детето” по местоживеене на 

детето, МВР и др.; 

• Дискретност и поверителност при разговора с детето, обект на тормоз, за да се 

запази достойнството и да се създаде доверие; 

• Никога не се предлага среща между жертва и насилник с цел помиряване, с 

оглед възможна конфронтация и неблагоприятни последствия; 

• След ситуация на тормоз е необходимо неколкодневно или по-продължително 

наблюдение на детето и ако е необходимо – класният ръководител разговаря с 

него. 

3. Реакции спрямо наблюдателите на ситуацията на тормоз. 

• Възрастният работи с наблюдателите по време на ситуация, чрез  изтъкване 

правилата на училището и поощряване защитниците на  човешките ценности и 

норми; 

• Сформиране на група за обсъждане на ситуацията на тормоз; 

• Излизане от ситуацията със силата на убеждението и демонстрация на 

възможностите на интелекта, а не на физическата сила; 

• Насърчаване на грижа спрямо тормозеното дете. 

4. Училищна система за насочване към други служби: 

• Регистър на ситуации на тормоз ; 

• Взаимодействие с отдел”Закрила на детето” гр.Мъглиж, МВР и др. участници в 

екипа на координационния механизъм за противодействие на училищния 

тормоз; 

• В случай на дете в риск се сигнализира отдел „Закрила на детето” към Дирекция 

„Социално подпомагане”, откъдето назначават социален работник по случая; 

4.1  Кога и къде може да бъде подаден сигнал за дете в риск? 

• Незабавно се уведомява Дирекция „Социално подпомагане”, Държавната 

Агенция за Закрила на детето или МВР 

• Може да бъде подаден сигнал и към национална телефонна линия 116 111 – 24ч. 

в денонощието приема сигнали, консултира, информира и оказва помощ по 

всички въпроси, свързани с деца. След сигнализиране на този номер, до 1 ч 

осведомяват необходимите органи, а до 24ч. социален работник трябва да 

провери сигнала; 

• Необходимо е всички заинтересувани страни да оказват съдействие помежду си 

и да дават обратна връзка за случващото се, с оглед по-ефективна работа и 

положителни резултати; 

5. Включване на родителите:  

• Уведомяват се във всички случаи, при които тяхното дете е било участник по 

някакъв начин в ситуация на тормоз; 

• Информиране за последствия, договаряне на варианти, акцентиране върху 

различни гледни точки по проблема, ако е необходимо насоки за работа с 

психолог 



 6. Ресурсна обезпеченост: 

6.1  Училищното ръководство е задължено да осигури: 

• Обучение на всеки един от  служителите си във формиране на умения за 

справяне със ситуации на тормоз и агресивно поведение; 

• Подкрепяща мрежа от специалисти в училището, които да удържат ситуации на 

тормоз; 

• Осигуряване на необходимите материали за обезпечаване информационната 

дейност  по проекта и др. 

  

  Настоящият план  е приет на заседание на Педагогическия съвет  с   

Протокол №10/13.09. 2021 година.                                                                                     

 


