
 Средно училище „Христо Ботев“,  

2131, с. Горна Малина, ул.”Двадесет и шеста” № 16,  

                                               тел. 0882821311,  

е-mail:botevm@mail.bg; 

                                                                                                          http://www.botevgm.net/ 

   

ПЛАН 

 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА 

 

в СУ „ Христо Ботев’ с. Горна Малина 

2019/2020 г.  учебна година 

/ Утвърден със заповед № 1092/13.09.2019 г. на директора на училището/ 
 
 

I.Цел: 
 
1. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, на координирани и 

последователни усилия за предотвратяване на тормоза и насилието и създаване 

на по-сигурна училищна среда.  

2. Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците.  

 

ІІ. Задачи: 

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на 

насилието и тормоза  и противообществените прояви в училище в училището. 

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз и 

насилие в училище. 

 
 
 II.Училищен координационен съвет за справяне с насилието и тормоза: 

Председател: Томислава Кременска – заместник -директор по учебната дейност  

Членове:  

Мария Гаврилова – училищен психолог 

Габриела Поборникова – учител  

Вилма Начева – ст.учител ЦОУД – 5 клас, координатор на УС 
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Галина Иванова – ст.учител 

Галина Стоянова – ст.учител 

Венелина Найденова – родител 

Петя Георгиева –ученичка 11 клас, член на УС 

 

При всеки конкретен случай са ангажирани и се включват съответните 
заинтересовани учители, класни ръководители и родители. 

 

III. ДЕЙНОСТИ: 

 

А. На ниво клас: 
 

1. Запознаване на учениците с аспектите на насилието и тормоза и с процедурите 

за реагиране в ситуации на насилие и тормоз.  
 

Срок: до 30.09.2019 г.  
Отг.: кл. ръководители, уч. психолог 
 

2.Изработване и договаряне на общи правила на поведение, договаряне на 
процедура, в случай на нарушаване на правилата. Поставяне на видно място в 
класната стая. 
 

 

Срок: до 30.10.2019 г.  
Отг.: кл. ръководители 

 

3.Провеждане на групова работа в рамките на часа на класа – дискусии, 
решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит, с цел осъзнаване и оценка 
на проблема. 
 

Срок: постоянен 
Отг.: кл. ръководители  

Б. На ниво училище: 
 
1.Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование и актуализиране на 

Правила и процедури на СУ “Христо Ботев“- с. Горна Малина  за   интервенция 



при  ситуации на насилие и тормоз 

 

Срок: 13.09.2019 г. 

Отг.: УКС 

 
2.Актуализиране на Етичния кодекс на училището . 

 

Срок: до 13.09.2010 г. 

Отг.: Педагогически  съвет 

 
3. Провеждане на анкетно проучване за изследване и оценка на тормоза между 
учениците в училището с випуските ІІ – ХІІ клас и запознаване на 
педагогическия съвет, класовете и родителите с резултатите. 
 

Срок: до  31. 10.2019 г. 
Отг.: кл. ръководители, уч. психолог 

 

4.Запознаване на педагогическия съвет с дейностите и задачите по 
предотвратяване и намаляване на тормоза  и насилието в училище. Запознаване с 
резултатите от изследването.  

Срок: до 30.11.2019 г. 
 

      5.Въвеждане на дневник за регистриране на случаи на насилие и тормоз, който 
включва информация за случаите на второ и трето ниво на насилие. 

 

Срок: постоянен 
 Отг.: УКС,уч.психолог 

 

6.Спазване на единния механизъм, правила и процедури, включително и 
разписаните ясни отговорности,  за   интервенция при  ситуации на насилие и 
тормоз 

Срок: постоянен 
Отг.: УКС 

 

7.Изследване на целеви групи (проблемни класове или класове, в които има 
данни за по-голям риск от тормоз).  

 

Срок: постоянен  
Отг.: кл. ръководители, уч. психолог 

 
 

8.Мотивиране на персонала в училище за съпричастност и ангажираност към 
действия по превенция и преодоляване на тормоза.  



 

Срок:постоянен  
 Отг.: УКС 

 

9. Изработване на графици за дежурства на учителите за всеки учебен срок от 
заместник- директора, като се акцентира на местата, където при етапа на оценка 
е установено, че най-често има прояви на тормоз.  

 

Срок: до 30.09.2019 г. м.02.2020 г.  
Отг.: зам. директор 

 

 
      10.Подобряване на пропускателния режим и на системата на дежурства, с оглед 

обхващане на местата, където най-често възникват конфликтни ситуации. 

 

Срок: постоянен  
Отг.: УКС 

11.Оптимизиране на системата за видеонаблюдение и контрол: 
 да се осигури постоянно наблюдение на монтираните камери  

 

Срок: постоянен  
Отг.: УКС 

 
 

11. Прилагане на обучения за развитие на личностните и социалните умения на 
учениците по заявка на класен ръководител или по конкретен случай. 

 

     Срок: постоянен  
                                              Отг.: кл. ръководители, уч. психолог 

 

12. Представяне на правилата и ценностите на отделните класове на УКС и 
изготвяне на общи правила и ценности в СУ” Христо Ботев”, които да бъдат 
поставени на видно място в училището и на сайта . 

 

Срок: до 30.11.2019 г.  
Отг.: УКС, УС 

 

13. Регулярно провеждане на подкрепящо обучение на педагогическия състав за 
същността на тормоза  и насилието в училище и дейностите за неговото 
предотвратяване и придобиване на умения за справяне в критични ситуации. 

 

                                                    Срок: постоянен  



Отг.: УКС, гл. учител, уч. психолог 

 

14. Класните ръководители да съдействат на УКС за подобряване на 
комуникацията и взаимодействието между училищната и родителската 
общности; за издирване на родители от областта на помагащите професии, като 
психолози, социални работници, лекари, журналисти, спортисти и др., които да 
бъдат включени в различни училищни инициативи. 

 

                                            Срок: постоянен  
Отг.: гл. учител, уч. псохолог 

 
      

 

     15.Изработване и разпространение на информационно-образователни 

материали, съобразени с различните възрастови групи, свързани с: 

 

а) превенция на тормоза; 

Срок: м.10.2019 г.; м. 02.2020 г.   

Отг.: УКС и кл. ръководители 

 

 

б) правата и задълженията на децата 

                                                                                         Срок: м.10..2019 г. – 06. 2020 

Отг.: УС, кл. ръководители, Начева 

 

16. Отбелязване на  национална седмица за справяне с тормоза и насилието  в 

училище 

Срок: 12-23.11.2019  г. 

Отг.: УС, пед.съветник, Начева 

 

17.  Участие в инициативата на УНИЦЕФ „Най-големият урок в света” 4-6 кл. 

Срок: м. 11. 2019 г. 

Отг.: учители ЦОУД 4.-6. кл. 

 

 

    

  18.Отбелязване международния ден на прегръдката 

Срок: 21.01.2020 г. 

Отг.: УС, Начева 

 

 

     19.  Отбелязване „Денят на  розовата фланелка” с подходящи теми в ЧК 



Срок: м. 02-03. 2020 г.  

Отг.: кл. ръководители,УС, Начева 

 

 

     20. Въвеждане на „Час по добродетели” в ЧК и ДИ в ЦОУД 

Срок: м. Х-2019 г.-м.VI 2020 г. 

Отг.: учители ЦОУД; кл. ръководители, Начева 

 

 

 

 

      21.Провеждане на оценка на проблема с насилието и тормоза  в училището в 
края  на първия срок и на края на  учебната година на база въпростник, 
препоръчан в Механизма. 

 

Срок: м. 02.2020 г./ 15.06.2020 г. 

Отг.: УКС и кл. ръководители 
 
 

 

     22. След анализ и обобщаване на получените резултати да се разработят 
предложения за актуализация на Плана за противодействие на насилието и 
тормоза и Правилника за дейността на училището. 

 

Срок: 30.06.2020 г.  
Отг.: УКС и кл. ръководители 

 
     23.Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби – детска 

педагогическа стая, отдел „Закрила на детето”,Фондация „Асоциация Анимус” и 
др. 

Срок: постоянен  

Отг.: зам. директор, и уч.психолог 
 

24.Администарторът на училищния сайт публикува всички документи в сайта на 
училището  http://www.botevgm.net/ с цел публичност и запознаване на 
училищната общност 

 

Срок: постоянен  
Отг.: УКС, администартор на училищния сайт 
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В. На ниво родители: 
 

1.Запознаване на родителите с аспектите на насилието и тормоза и с процедурите 
за реагиране в ситуации на насилие и тормоз. Провеждане на тематична 
родителска среща. 

Срок: до 30.09.2019 г.  
Отг.: кл. ръководители и уч. психолог 
 

2.Запознаване на родителите с резултатите и оценката от проведеното 
изследване на родителска среща, с цел приобщаването им към дейностите, за 
предотвратяване на тормоза  и насилието и създаване на по-сигурна училищна 
среда.  

Срок: до 30.11.2019 г. 

Отг.: УКС 
 

3. Привличане на родителите в реализирането на училищни инициативи, 
свързани с превенцията на насилието в училище.  

 

Срок: постоянен  
Отг.:кл.ръководители 

 

 

4.Насочване при необходимост към основни здравни и социални услуги за 
децата и семействата. 

Срок: постоянен 
Отг.:УКС, уч. психолог 

 

 

 

Изготвил: 

         Училищен координационен съвет



 


