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ПЛАН 
 

ЗА РАБОТАТА 

НА УЧИЛИЩЕН КОРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

ЗА СПРАВЯНЕ С НАСИЛИЕТО И ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ 

ТОРМОЗ МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ 

В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ“ – ГРАД ПЛОВДИВ 

2019-2020 ГОДИНА 

 

 

Настоящият план за работа на кординационния съвет в ОУ "Стоян Михайловски" гр. Пловдив.  е 

приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 8 от 02.09.2019г. 

 

 

  Състав на Училищния Кординационен Съвет: 

 

 Председател: Ирина Мангадашева- педагогически съветник 

 Членове     

1. Нели Марковска – зам. директор УД  

2. Светлозар Теохаров –учител ПЕ 

3. Диана Деспова – страши учител НЕ 

4. Павлина Лилова –ст. учител ПЕ 

5. Атанаска  Пушкарова – старши учител ПЕ 

6. Елена Николова Янева – председател на Училищно 

настоятелство 

7. Стефани Радославова Петкова – председател на 

Ученическия съвег 

 
 

 

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ "СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ" 

mailto:ou_st.mihaylovski@abv.bg


 

I. Предмет 

     Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в 

системата на средното образование , чрез превантивни мерки и сътрудничество по 

прилагането на механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и 

учениците в училище. 

Единият механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на 

образованието и науката  с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН и 

неправителствени организации – НМД, фондация „ Стъпки за невидимите деца в 

България“ , Фондация „ Асоциация Анимус“, Дружеството на психолозите в България и 

УНИЦЕФ. 

Базира се на национална нормативна рамка: 

1. Конституция на Република България 

2. Семеен кодекс 

3. Закон за закрила на детето 

4. Закон за предучилищното и  училищното образование в сила от 01.08.2016 г. 

ІІ. Цел 

     Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на кординирани и 

последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна 

училищна среда. 

 

ІІІ. Задачи 

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на 

тормоза в училище. 

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

 

ІV . Общи положения 

1. Във всяко училище се създава кординационен съвет с ясни функции и 

делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и 

кординиране на усилията за справяне с тормоза.  

2. Превенцията и интервенцията  на тормоза включва комплекс от мерки , които 

най-общо имат цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и 

рисковите фактори, допринасящи за насилието. 

3. Комплексът от превантивни мерки, включва всички възможни аспекти и форми 

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

планира на три нива- класна стая, училище , общност. 

4. За да се изгради защитна мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, 

изграждане на цености, правила и процедури, които не допускат прояви на 

насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище. 

5. По голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите 

, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на 

ситуацията и нейната тежест. 

6. Важното е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на 

отношенията между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е 

още при първите прояви на влошаване на отношенията между децата и 

поведение , което неприемливо. Необходимо е още при най-малките сигнали и 

съмнения за тормоз да се предпиемат стъпки, за да се предотврати ескалация  на 

насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде 

толерирано. Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на 

физически тормоз, така и към неговите социални и психологически форми. 

 



 

V. Дейности 

 

№   Дейност  Срок 

Отговорник 

Материален 

ресурс  

Друг ресурс 

 

 

Дейности за превенция на 

ниво клас 

 

   

1 Поставяне на  ясни граници, 

изграждане на ценности, 

правила на класа  и 

процедури, които не допускат 

прояви на насилие и тормоз във 

взаимоотношенията в училище. 

Срок постоянен 

Отг. Класните 

ръководители 

Хартия за 

правила 

Време – 1 

ЧК 

2. Оценка на проблема, чрез 

мнението на учениците – с 

помощта на стандартизиран 

въпросник 

м. Х и УКС 

Педагогически 

съветник 

Кл.ръководители 

Хартия за 

анкетни карти 

А4- 2 пакета 

Време – 1 

ЧК 

3. Запознаване на учениците със 

същността на тормоза, проявите 

и участниците в процеса; 

обобщените резултати от 

проведените анкети; същността 

и видове тормоз, към кого да се 

обърнем. 

- Провеждане на дискусии и 

разговори  в ЧК /примерни 

теми: „Форми на насилие”, 

„Агресия в отношенията”, 

„Насилието в училище”,  

Кибертормоз 

„Решаване на казуси и ситуации 

от живота на деца насилвани“ 

„Ден на розовата фланелка” ,14 

февруари - Свети Валентин и 

други извънкласни и 

благотворителни дейности. 

Коледен и Великденски пазар. 

 

Срок 

периодичен 

Класна стая 

мултимедия, 

хартия 

Време – 1 

ЧК 

 Дейности по интервенция на 

ниво училище за 

предотвратяване на тормоза в 

училище 

   

1. Актуализиране на членовете на 

училищния кординационен 

съвет. 

м. IX със 

Заповед  

  

2 Актуализиране на единни 

училищни правила създадени на 

базата на изработени правила и 

ценности на всеки клас 

м. IX  

отговорник 

комисия 

  

     



3. Запознаване на учители, 

ученици и родители с 

механизма на противодействие 

на тормоз, правила и процедури 

за реагиране в ситуации на 

тормоз, система за 

взаимодействие с лични лекари, 

анализ- на анкета тормоз 

м. ХІ и м.X 

УКС 

Педагогически 

Съветник, УКС, 

кл. 

ръководители 

Хартия за 

анкетни карти 

Време – 

Родителски 

срещи 

Разговор с 

педагогиче 

ски 

съветник 

4 Организиране и провеждане на 

обучителни семинари съвместно 

с МКБППМН с цел превенция 

на насилието и предотвратяване 

на противообществените прояви 

сред малолетните и 

непълнолетните 

Постоянен срок 

УКС и 

МКБППМН 

  

5 Изработване и разпространение 

на информационно-

образователни материали, 

презентации, съобразени с 

различните възрастови групи 

съвместно с Ученическия съвет 

и разпространение на видни 

места в училище 

Срок ХI, XII  

Педагогически 

съветник, 

Председател УС 

Хартия 

лепило 

 

6 Организиране на извънкласни 

дейности /спортни празници, 

училищни тържества, 

извънкласни форми за 

работа/работа по проект „Твоят 

час“ с цел осмисляне 

свободното време на учениците. 

През учебната 

година 

  

7  Водене на дневник със случаи и 

процедури за информацията на 

насилието и тормоза 

Срок постоянен 

Служители 

Председател  

Педагогически 

съветник 

  

8 Анализ и оценка на риска от 

продължаване на насилието и 

тормоза в училище от страна на 

УКС 

Срок постоянен 

УКС, родител 

 

  

 -  Индивидуална работа по 

случаи с ученици в ситуация на 

риск по смисъла на закона за 

закрила на детето. Даване на 

становище за насочване към 

допълнителна подкрепа за 

личностно развитие на дете в 

риск. 

След 

установяване 

Срок постоянен 

Отг: 

педагогически 

съветник 

Индивидуалн

и програми за 

работа по 

конкретен 

случаи във 

връзка с 

Нардеба за 

ПО 

 

 -Индивидуални консултации с 

деца жертава на насилие и деца 

насилници. Среща с родители и 

разговори. Включване на обща 

След 

установяване 

Срок постоянен 

Отг: 

  



подкрепа. педагогически 

съветник 

7 Иницииране на работа по 

случай ,включително насочване 

на случая към други служби 

Дирекция социално 

подпомагане, Отдел закрила на 

детето и незабавно уведомяване 

на директора, родителите на 

учениците 

След 

установяване 

Срок постоянен 

Отг: УКС 

  

 Партньорство с родителите 

свързани с превенция на 

насилието и тормоза 

 

   

1 Провеждане на родителска 

среща за запознаване на 

родителите с цялостната 

политика на Механизма за 

противодействие на училищния 

тормоз и дискусия по тази тема 

Месец 

септември 

Отг. УКС  

Кл. 

ръководители 

  

2 Срещи по заявка на родители 

относно предложения за 

сътрудничество относно 

превенция на агресивното 

поведение в училище сред 

учениците.Сътрудничество с 

Обществения съвет в 

дейностите по превенция на 

насилието и тормоза съгласно 

Междуинституционалния план 

за действие за превенция на 

агресията и за засилване на 

сигурността в образователните 

институции.  

 

При 

необходимост 

Отг. УКС  

Кл. 

ръководители 

  

3. Включване на родители с 

различни професии в различни 

училищни инициативи 

включително и благотворителни 

Срок постоянен 

Отг. УКС, и 

председател УС 

  

 Партньорство с родителите  

в случаи на интервенция 
   

1. Уведомяване на родителите по 

телефона и с уведомително 

писмо 

Срок при 

възникнала 

ситуация 

Председател на 

УКС 

  

I 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И 

          ОРГАНИЗАЦИИ 

 



Училищната комисия взаимодейства с: 

 Първо районно управление  

 Инспектор детска педагогическа стая 

 Дирекция „Социално подпомагане“; 

 Държавна агенция „Закрила на детето“ 

 Обществени организации 

 Прокуратура 

 Здравни заведения 

 Неправителствени организации 

 Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на 

вътрешните работи /Към Държавна агенция за закрила на детето 

функционираНационална телефонна линия за деца 116111/ 

 Националната мобилна група за психологическа подкрепа във връзка 

Координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция от март 2010 година сформирана със заповед 

РД09555/26.04.2016 г на министъра на образованието и науката/ 

 

VII. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

Мерките които използва училището са в съответствие с Етичния кодекс на 

училището и етичен кодекс за работа с деца. 

Налагането на санкции на ученици за извършени от тях правонарушения се 

извършва на базата на ЗПУО, ПДУ и Нардеба за ПО. 

Извънредни заседания  се провеждат при необходимост. 

      Отчета за работата на комисията ще се извършва два пъти годишно 

 

 Изготвил плана Комисия в състав 

Председател: Ирина Мангадашева - педагогически съветник  

Членове 

Нели Марковска – зам. директор УД   

Свeлозар Теохаров 

Диана Деспова 

Атанаска Пушкарова 

Елена Николова Янева – председател на Училищно настоятелство 

Стефани Радославова Петкова – председател на Ученическия съвег 

 

 


