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Механизъм за противодействие на училищния тормоз между връстници

ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА ТОРМОЗА, АГРЕСИЯТА И НАСИЛИЕТО В УЧИЛИЩЕ 
ГЛАВНА ЦЕЛ: Да се работи превантиво с учениците на всички нива за намаляване на проявите на агресия. тормоз и насилие.
КОНКРЕТНИ ЦЕЛИ ДЕИНОСТИ РЕЗУЛТАТИ СРОК ОТГОВОРНИЦИ
1.1. Да бъдат приобщени 
родителите като партньори 
за справяне с агресията и 
насилието

I. Работа на класния ръководител е 
родителите
1. Провеждане на родителски срещи:
-Общ разговор с родителите по проблема 
за справяне с агресията и насилието; 
-Разработване и прилагане на механизъм 
за взаимодействие и поемане на 
отговорност от страна на родителите.
2. Провеждане на индивидуални разговори 
с родителите за деклариране на проблеми 
/здравен статус, поведение, приятелски 
кръг/
3. Своевременно уведомяване на 
родителите за опасно поведение на децата 
им.
4. Включване на родители в инициативи за 
превенция на насилието

Създадена чувствителност към 
проявите на тормоз и информиране 
за Механизма за противодействие

Разработен механизъм за 
взаимодействие с родителите.

Бърза реакция в ситуации на риск

Създадени партньорски отношения 
с родителите.

X 2019 
V I2020

текущ

Класни
ръководители
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11.1. Да се повиши 
чувствителността на 
учениците към проявите на 
агресия и насилие.

11.2. Учениците да развият 
умения за справяне със 
собствената си агресия.
11.3. Учениците да получат 
знания за алтернативни 
начини за овладяване на 
напрежението и справяне с 
конфликтни ситуации.
11.4. Родителите да 
участват в някои дискусии 
като лектори.
11.5. Да се осигури 
индивидуално 
професионално 
въздействие по отношение 
на учениците с агресивни 
прояви.
11.6. Да се създаде 
пространство за открито 
коментиране на тормоза 
като недопустим
11.7. Да се работи по 
развитие на социални 
умения - формиране на 
емпатия, толерантност

II. Работа на класния ръководител с 
учениците
1 Подбор на теми за дискусии в часовете 
на класа по проблема за тормоза, 
насилието и агресията;
2. Провеждане на дискусии в часовете на 
класа; Примерни въпроси за дискусия: 
-Какво е тормоз?; Какви са 
преживяванията на извършителя и 
потърпевшия?; Какво правим, ако 
наблюдаваме прояви на тормоз?; Какво 
можем да направим?; Какви са основните 
ценности и правила на поведение, които 
можем да приемем? Опит за създаване на 
правила на класа
-Как да реагирам, когато съм жертва на 
заплаха или на насилие?
-Как да реагирам на тормоз от страна на 
връстниците?
-Последици от прояви на тормоз и насилие 
-Как да предотвратим насилието /всеки 
сам, клас, училище, приятели и т.н./? 
-Предотвратяване на кибертормоз 
-Как да се справяме с конфликтите?
-Какво ме кара да проявявам агресия? 
-Култура на взаимоотношенията в 
училище и извън него.
-Толерантност и приемане на различието. 
-Трафик на деца и принудителни форми на 
детски труд
-Законодателна рамка за закрила на детето 
и защита от насилие
3. Създаване на правила на класа

Повишено разбиране за тормоза и 
провокиране на поведение за 
неприемане на прояви на тормоз.

Учениците стават по чувствителни 
към последиците от насилието.

Част от учениците развиват умения 
за справяне със собствените си 
прояви на агресия.

Получени знания за справяне с 
конфликти, за механизми за 
противодействие на насилието и
др.

Активно участвали в дискусиите 
ученици.

Осигурено индивидуално 
въздействие по отношение на 
учениците с агресивни прояви

Изготвени предложения от 
учениците за мерки за 
преодоляване на агресивни прояви

Създаден позитивен климат на 
взаимно уважение в класа 
Разработени правила

Х 2019 
V I2020

текущ

Класни
ръководители
Ученици
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4. Изготвяне на индивидуален план, 
съвместно с педагогически съветник за 
работа с ученик/ученичка с агресивни 
прояви.

Екипно взаимодействие за 
подкрепа за преодоляване на 
рисково поведение

111.1. Учителите да обменят 
информация помежду си и 
да разработват мерки за 
справяне с проявите на 
насилие и агресия
111.2. Учителите да 
уеднаквят реакциите си 
при наличие на агресивни 
прояви
111.3 Учителите да 
осмислят необходимостта 
от своевременно реагиране 
на опити за агресия.

III. Работа на класния ръководител с 
учителите, с педагогическия съветник и 
с ръководството на училището
1. Срещи на класния ръководител с 
учители и с педагогическия съветник за 
идентифициране на агресивни ученици
2.Работа в екип, разработване на 
индивидуален план за конкретно дете с 
агресивни прояви
3. Организиране на дежурства от ученици 
в междучасията
4. Срещи за информиране на 
ръководството за възникнали проблеми
5. Уведомяване на УКБПППМН и 
Координационния съвет за наличие на 
опасно поведение от страна на ученици 
или класове
6. Насочване на ученици с агресивно 
поведение за специализирана помощ

Постоянен обмен на актуална 
информация между учителите.

Разработени мерки за справяне с 
опасни поведенчески прояви.

Проведени дискусии

Уеднаквен механизъм за 
своевременно реагиране

Работа в екип за подкрепа за 
развитие

Разширяване на подкрепата при 
необходимост

Х 2019 
V I2020

текущ

Всички учители
Педагогически
съветник
ЗДУД

1У.1. Да се проучат и 
анализират причините за 
прояви на насилие в 
училище.
ГУ.2. Да се работи 
индивидуално с ученици, 
нуждаещи се от подкрепа 
за справяне с проблемното 
си поведение.
1У.3. Да се коментират с 
учениците механизми за

IV. Работа на педагогическия съветник
1. Срещи за обмен на информация за 
поведението на учениците с класни 
ръководители и с други учители, 
обсъждане на причините за агресията и 
начините за справяне с агресивни прояви в 
училище.
2. Срещи с родители 
-индивидуални консултации

Проучени и анализирани причини 
за прояви на агресивно поведение. 
Приложени индивидуални 
стратегии за работа с ученици с 
проблеми в поведението.

Взаимодействие с родителите 
Работа в екип за подкрепа за 
развитието

IX 2019- 
V I2020

текущ

Педагогически
съветник

3



предпазване от насилие /на 
индивидуално ниво, на 
ниво клас, на ниво 
ученически съвет, в 
програма „Връстници, 
обучават връстници”/
IV.4. Да се работи с 
учениците по програми за 
развитие на социални 
умения- толерантност, 
конструктивно решаване на 
конфликти, емпатия и 
приемане на различието 
IV.5.Да се създадат 
условия за екипна работа 
за подкрепа за личностно 
развитие в рамките на 
училището 
IV.6.Да се работи за 
подобряване на 
междуинституционалното 
сътрудничество в работа по 
случай

3. Срещи с ученици с агресивни прояви.
- индивидуални консултации;
- срещи с класовете;
- включване в специализирани програми и 
насочване ;
-изготвяне на индивидуален план за 
преодоляване на агресивни прояви на 
конкретно дете /Екип за подкрепа за 
личностно развитие -съвместно с кл. р-л и 
учители/.
4. Провеждане на семинарни занятия с 
новопостъпили ученици от VIII клас 
„Преодоляване на агресивно поведение и 
училищен тормоз;” „Права и отговорности 
в училище”-м. октомври/ноември
5. Работа с ученици по изготвяне на 
правила за превенция на тормоза на ниво 
училище
6. Провеждане на срещи с отделни класове 
/по преценка, по заявка, при възникнала 
необходимост/ и коментар на проблеми, 
свързани с прояви на насилие, тормоз и 
дискриминация „Предразсъдъци и граници 
на толерантността“ -  м. септември 
„Решаване на конфликти в училище”- м. 
май, „Толерантност и приемане на 
различието” - м. октомври, „Опасности от 
трафик на хора” - м.януари, м.март, м.май; 
„Моите права и правата на другите” м. 
март; „Богатството на различието- 
междукултурен диалот“ м. април и др.
7. Провеждане на дискусия с класове по 
избор: „Опасности в онлайн-общуването”- 
м. ноември, м.април



Работа за развитие на социални 
умения

Уеднаквено разбиране за тормоза и 
разпознаване на прояви на тормоз 
от учениците

Повишена чувствителност на 
учениците и учителите към прояви 
на насилие и тормоз

Развити умения за разпознаване на 
насилието и на механизмите на 
справяне

Развити умения за лично 
ангажиране с превенцията на 
тормоза и насилието

Развитие на умения за емпатия, 
анализ на ситуация, оценка на риск, 
саморефлексия, анализ на 
алтернативи, вземане на решение, 
приемане на културното 
многообразие

Представени начини за управление 
на конфликти.

Осмисляне на безопасно/опасно 
поведение в интернет
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8.Анкетно проучване на тормоза в 
конкретен клас при необходимост

9. Индивидуални консултации с учители и 
с представители на ръководството

10. Съвместна работа с Отдел „Закрила на 
детето” при констатирани случаи на 
насилие /работа по случай/

11 .Обсъждане на агресивни прояви и 
планиране на съвместна работа с деца в 
конфликт със закона с представители на 
ДПС и ОКБППМН /работа по случай/

12.Провеждане на анкетни проучвания с 
ученици, и родители за тормоза в 
училище-анализ и препоръки
/м. октомври/ноември м. юни/

Оценка на тормоза и насилието, 
обсъждане с класен ръководител

Набелязани мерки за преодоляване
на опити за тормоз
Изготвени препоръки за работа

Осъществено сътрудничество в 
конкретни случаи с други 
институции

Идентифицирани силни страни на 
ученика и насочване към дейности 
по интереси

Проведени и анализирани анкетни 
проучвания. Изготвен доклад с 
изводи и препоръки

V.1. Да се работи по 
създаване на условия за 
предотвратяване проявите 
на насилие в училище.

V. Работа на комисията за превенция и 
борба с противообществени прояви в 
училището
1. Периодични срещи с учители за обмен 
на информация
2. Срещи с инспектори ДПС
3. Срещи с ученици
4. Срещи с родители
5. Изготвяне на препоръки за работа с 
конкретен ученик

6. Корективна работа с конкретни деца

Предотвратен рецидив от прояви 
на насилие

Работа в мултидисциплинарен екип

Изготвени препоръки

Контрол върху развитието на 
случая

Идентифицирани силни страни на 
ученика и насочване към дейности

IX 2019- 
V I2020

текущ

Председател на 
комисията ЗДУД 
Членове
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7. Осъществяване на превантивни 
програми

8.Организиране на дискусия на тема: 
„Деца в конфликт със закона” /VIII клас и 
по заявка/ с участието на инспектор от 
ДПС
9. Контакти с отдел „Закрила на детето” и 
насочване на ученици
10.Съвместна работа в ОКБППМН при 
констатирани прояви на ксенофобия или 
екстремизъм

по интереси

Превенция на рисково поведение и 
повишена информираност на 
учениците

Сътрудничество и
междуинституционално
взаимодействие

У1.1. Учениците активно да 
участват в общоучилищни 
мероприятия за превенция 
на агресията и насилието.

VI. Работа на ученическия съвет
1. Мотивиране на съученици за участие в 
инициативи под мотото: Да кажем „НЕ” на 
тормоза и насилието и Ден на 
толерантността- м. ноември ; Ден на 
розовата фланелка -  м. февруари, Ден за 
противодействие на кибертормоза“ м. юни
2. Обсъждане на мерки за справяне с 
прояви на тормоз или на агресия между 
връстници
3. Участие в дискусия или в други 
инициативи в рамките на класовете: 
„Опасности в онлайн-общуването, тормоз 
и злоупотреби в интернет и начини за 
предпазване”-м. юни /15 юни Световен 
ден против онлайн-тормоза/
4. Включване на ученици в дейността на 
Координационния съвет на ротационен 
принцип

Включени и участвали повече 
ученици

Ясни функции на дежурните 
ученици в клас

Осмислени рискове 
Изготвени предложения от 
учениците за предпазване

X 2019- 
V I2020

текущ

Ученически съвет
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VII. 1. Да се използва 
учебното съдържание, 
където е възможно за 
развитие на способностите 
на учениците да 
съпреживяват и да 
разбират последиците от 
агресивното поведение и да 
го овладяват.

VII. Работа на учителите с ученици в 
рамките на конкретната предметна 
област.
1. Организиране на дискусии, дебати.
2. Изготвяне на есета

Развити способности за 
съпреживяване.

Развити умения за анализ на 
последиците от съответното 
поведение.

Развити умения за овладяване на 
агресивни прояви.

Повишена чувствителност към 
прояви на насилие

Х 2019- 
V I2020 
текущ

Учители по 
литература, 
философия, етика и 
право, психология, 
свят и личност, 
чужди езици, 
история

VШ.1. Да се създаде 
механизъм за действие при 
идентифицирани случаи на 
насилие
VШ.2. Да се осигури 
подкрепа на форми на 
работа свързани с 
превенция на тормоза, 
агресията и насилието

VIII. Работа на училищното 
ръководство
1. Определяне на процедура за 
информиране и намеса при инциденти, 
свързани с тормоз и насилие
2. Организиране и контрол върху 
дежурствата на учителите
3. Създаване и поддържане на училищна 
политика за превенция на тормоза
4. Поддържане на контакти с институции, 
които имат отношение към опазване 
сигурността на гражданите и защита от 
насилие

Ясен механизъм на действие при 
случаи на насилие и тормоз

Установени и поддържани работни 
контакти на различни нива

Бърза и адекватна реакция при 
идентифицирани случаи

IX 2019- 
V I2020

текущ

Директор
Заместник-
директори

IX. 1. Да се повиши 
чувствителността към 
прояви на насилие извън 
организираната среда

IX. Работа на служителите
1.Уведомяване на ръководството за 
наблюдавани прояви на тормоз и опасни 
инциденти
2.Уведомяване на дежурния учител за 
прояви на опасно поведение и намеса за 
предотвратяване

Създадени предпоставки за 
своевременно реагиране и намеса 
за незабавно прекратяване

IX 2019- 
V I2020

текущ

Служители
Работници

Х.1. Да се поставят X. Работа на координационния съвет
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основите на училищна 
политика за превенция на 
тормоза
Х.2. Да съдейства за 
създаване на общ 
механизъм за превенция на 
тормоза
Х.З. Да осъществява 
ефективно взаимодействие 
на всички нива за подкрепа 
на функционирането на 
превантивните мерки

1. Изготвяне на план за превенция на 
насилието
2. Разписване на ясни процедури за 
отразяване и реагиране на прояви на 
тормоз
3. Координиране на усилията на всички 
нива за справяне с тормоза
4. Проследяване на дейностите по 
превенция на тормоза и периодично 
обобщаване
5. Създаване на единен регистър за 
описание на случаите /кратко съдържание 
на ситуацията, кога се е случила, кои са 
участниците, предприети мерки/
6. Разработване на информационен пакет и 
на индивидуален информационен 
материал за превенция на насилието и 
тормоза и предоставяне на учителите
7. Обобщаване на предложенията за 
правила на поведение и ценности и 
формулиране на общоучилищни правила
8. Разработване на предложения за 
промяна на Правилника /при 
необходимост/ и обсъждане с училищната 
общност
9. Приемане на съгласувани промени /ако 
се налага/
10. Разширяване на контактите с 
представители на институции или 
организации, които имат отношение към 
превенция на тормоза
11. Включване на родители в инициативи 
за превенция на насилието______________



Създаден план 

Регламентирани дейности

1X2019- 
V I2020 
текущ

Координатор ЗДУД 
Членове

Реализирано сътрудничество с 
родители и ученици

Разписани ясни процедури за 
реагиране при прояви на насилие

Създаден регистър за описание на 
случаи на тормоз

Разработени инструкции за 
дежурните учители

Осъществени промени в 
Правилника /при необходимост/

Информационно обезпечаване на 
дейността за превенция на тормоза 
между връстници -  индивидуални 
материали за учителите, 
информационни табла на етажите и 
в учебните стаи, папка с набор от 
документи в учителската стая

Осъществена подкрепа за справяне 
с тормоз

Обобщени практики за справяне с 
прояви на насилие и тормоз 
Създадена мрежа



ЗАБЕЛЕЖКА: Срокът за работа по тези проблеми е текущ. Дейността ще се осъществява на две нива — превантивно и 
корективно. Тематиката, свързана с превенция на насилието, ще бъде обсъждана в час на класа, в различни предметни 
области, в общоучилищни инициативи, както и в работата по програма: ’’Връстници, обучават връстници”. При 
констатирани случаи на насилие, отразяването и интервенцията/мерките ще се осъществяват веднага, съгласно 
предоставения от М ОН „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище». В  
конкретни ситуации ще се създават екипи за работа по случай, които ще оказват подкрепа за преодоляване на 
деструктивното поведение и ще съдействат за личностно развитие на ученика.

При необходимост ще се осъществява междуинституционално взаимодействие за превенция на прояви на насилие и за 
работа по конкретен случай.

Планът е изготвен от членовете на Координационния съвет за противодействие на училищния тормоз между 
учениците в гимназията, съобразен е с изискванията на ЗПУО за оказване на подкрепа за личностно развитие на учениците /чл. 
174 ал. 4 / и съгласуван с директора на училището и с представители на училищната общност.

Координационен съвет: Председател Цв.Попова и членове Е.Христова, Д.Касапинова, М.Дамянова, А.Виденова, 
В.Николова, Д.Пеева, К.Нотекова, Ц.Рангелова

Планът е приет на педагогически съвет с Протокол № 15 от 11.09.2019г. и е утвърден със Заповед№ 754 /12.09.2019г.на 
директора на ПГТМД.
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