
1 
 

 Професионална гимназия по техника и строителство 

“Арх.Йордан Миланов” 

гр.Перник 2303, кв. Мошино, 076 / 67 07 80;  pgts@abv.bg; www.pgts.info 

 

 

  Утвърдил:………………… 

                                                                                                          Директор: /Ц.Миленова/ 

 

 

П Л А Н  

НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВEНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО  И  ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА МЕХАНИЗМА 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И НАСИЛИЕТО   

Учебна 2021 -2022 година 

 

І. 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.  

Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството на 

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

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

Българи,” фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и 

УНИЦЕФ. 

 

 ІІ. Цел  

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани 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 в училище.  
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ІV. Дейности : 

№ Дейност Срок Отговор 

ник 

Материален 

ресурс 

Друг ресурс  

 

І. Разработване и 

прилагане на 

превантивни дейности 

за предотвратяване на 

тормоза в училище:  

    

1. Актуализиране на 

членовете на училищен 

координационен съвет 

м. ІХ Заповед 

на 

Директора 

  

2. Оценка на проблема, 

чрез мнението на 

учениците – с помощта 

на стандартизиран 

въпросник. 

м.ХІ  и м.V УКС и 

Кл.р-ли 

Хартия за 

анкетни 

карти - листа 

А4 – 2 

пакета 

Време – 1 ЧК 

3. Анализ на проявите на 

училищен тормоз и 

наличните правила и 

решения за справяне с 

него – честота на 

булинга, форми, 

рeзултати, последствия, 

налични и липсващи 

правила(Таблица за 

обобщение и оценка на 

тормоза на база на 

проведените анкети).  

м.І  и м.VІ УКС Хартия за 

анкетни 

карти  

 

Време – 10 

работни дни.  

 

4. Запознаване на 

учениците със 

същността на тормоза, 

проявите и участниците 

в процеса;обобщените 

резултати от 

проведените 

анкети;същността и 

м.X  УКС и 

Кл.р-ли 

Цветна хар 

тия за 

изработван е 

на 

информаци 

онни 

материали -1 

Време  

ЧК  – 1 
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разпространението на 

наркотици       

психоактивни вещества 

пакет.  

 

5. Запознаване на 

учители, ученици и 

родители с 

процедурите за 

реагиране в ситуации 

на тормоз. 

м.IX и м.X УКС и 

Кл.р-ли 

 Време – 

Родителски 

срещи /при 

възможност/ 

 

6. Изработване и 

разпространение на 

информационно-

образователни 

материали, 

презентации, 

съобразени с 

различните възрастови 

групи и свързани с 

работа по модул 

„Връстници обучават 

връстници” по 

отношение на: 

а) превенция на 

тормоза;  

б) правата и 

задълженията на 

децата;  

в) наркотици и 

психоактивни вещества  

м.I, II  УКС  

Цветна 

хартия за 

изработван е 

на 

информаци 

онни 

материалир 

презентаци и 

– 2 пакета  

 

 

Време – 20 

дни  

 

 

 

 

Време – 10 

дни 

Време – 10 

дни 

Време – 10 

дни 

7. Провеждне на 

индивидуални 

консултации с деца, 

понасящи или 

извършители на 

тормоз. Набиране на 

данни и анализ на 

профила на ученика, 

Постоянен 

срок. 

 УКС и 

Кл.р-ли 

Дейности по 

разработване 

и въвеждане 

на защитна 

мрежа 
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използващ булинг  

8. Оптимизиране на 

системата за 

наблюдение и контрол 

в зависимост от 

резултатите от 

оценката на проблема. 

постоянен УКС,  

директор 

  

ІІ. Дейности по 

разработване и 

въвеждане на защитна 

мрежа 

    

1. Актуализиране на 

правила и процедури за 

работа с:  

1.Дете, жертва на 

тормоз  

2.Дете, упражнило 

тормоз 3.Деца, които 

помагат и подкрепят 

тормоза  

4 Децата наблюдатели  

м.IX 

м. януари 

УКС и 

Кл.р-ли 

 Време – 10 

дни 

2.  Разрабатване и 

приемане на правила и 

процедури за 

регистриране на 

ситуации на тормоз, 

насочване към други 

служби и обмен на 

информация с други 

учубни заведения 

М. ІХ 

М. януари 

УКС   

3. Взаимодействие и 

решаване на конфликти 

между ученици, 

учители, родители и 

училищно ръководство.  

Постоянен 

срок.  

Директор, 

УКС  
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4. Водене на единен 

регистър/ Дневник/за 

регистриране на 

ситуации на тормоз в 

училището. Регистърът 

да включва описание на 

ситуацията, вида 

тормоз, участници, 

наблюдатели, 

предприети мерки 

Постоянен 

срок.  

 

УКС    

5. Изготвяне на годишния 

отчет на УКС до 

директора на 

училището 

М.VІ УКС   

    

Росица Манушева 

Изготвил  Плана на комисията: 

 

 


