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Правила за превенция на тормоза и насилието в 

училище 
 

   Разработени, съгласно Заповед № РД 09-611/18.05.2012 г. и Заповед № РД 09-

611/18.12.2017г. на министъра на образованието и науката, актуализирани на 

заседание на ученическия съвет и приети  на  педагогически съвет с протокол № 6 

/15.02.2018 г., утвърдени със Заповед № 563/28.02.2018 г. на директора на училището 

 
1.   Уважаваме институцията, която ни дава образование и спазваме 

правилника за дейността й. 

2.   Взаимното уважение е в основата на нашите отношения. 

3.   Проявяваме толерантност и разбиране към различните от нас. 

4.   Зачитаме и уважаваме личното пространство и достойнство на всеки 

човек. 

5.   Помагаме на съучениците си. 

6.   Учтиви сме. Умеем да се извиняваме и прощаваме. 

7.   Отнасяме се към другите така, както бихме искали да се отнасят към 

нас. 

8.   Шеги и закачки правим само в рамките на добрия тон и при пълна 

убеденост, че няма да уроним достойнството на някого. 

9.   Не публикуваме и не коментираме снимки,видео, текстове, отнасящи се 

до личния живот на други, които могат да доведат до уронване на 

достойнството му. 

10.   Имаме повишен самоконтрол при водене на спор, не търпим и не 

използваме нецензурен език и физическа саморазправа.  

11.   Не прибягваме към лична саморазправа, а се обръщаме към учител. 

12.Трансформираме гнева си по конструктивен начин чрез: 

спорт, танци, боксова круша и други. 

13.  Разговаряме за проблемите с родители и учители. 

14.  Движим се спокойно в класната стая и по коридорите на училището. 

1 5. Гордеем се с добрите дела на класа и училището. 

16.  Подържаме чисто работното си място. 

17.  Пазим училищната собственост. 

18.  Общуваме с всички съученици, защото „Съединението прави силата”. 

19.  Търсим доброто във всеки! 

20.  Във всеки човек живее и лошото и доброто. Ние даваме път на                       

ДОБРОТО! 
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