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ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2017/2018 г. е

разработен на основание „Механизъм за противодействие на училищния тормоз между
децата и учениците в училище“, утвърден със заповед МеРД09-611/18.05.2012 г.

на Министъра на образованието и науката и от Координационния съвет, определен със

заповед Ме ?дд/Йдй93.21?г. на Директора на училището.

Планът се базира на извършената оценка на проблема с насилието в училище въз

основа на въпросник в началото на всяка учебна година и се актуализира в началото на
всяка учебна година в резултат на оценката върху проблема с насилието в училище,
извършена в края на учебната година.

Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2017/2018 г. е

съобразен с нормативните актове, плановете, програмите и стратегиите относно
безопасността и здравето на учениците.

Настоящият план е приет на Педагогически съвет с Протокол Мег/„3. /ЛЙЙ/ИЖ
и е утвърден със Заповед Ме 39.?//3;.ЙХ1Д/Йш Директора на 11! ОУ „Братя Миладинови”,

гр. ГоцеДелчев.



ТРЕТО ОСНОВНОУЧИАИЩЕ

“БРАТЯ тнлдциновн“

1. Предмет

Проучване и подпомагане ПСИХИЧНОТО развитие на учениците В системата на
ОСНОВНОТО Образование, чрез превантивни мерки И сътрудничество ПО прилагането на
механизъм за ПРОТИВОДеЙСТВИС на УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ между Децата И учениците В

училище.

ФШ]:РЮ)Ю>-А

10.

1 1. Основни цели

Създаване и утвърждаване на ясна ценностна система И правила в училище,
която не Допуска прояви на насилие и тормоз.
Приемане на единна система за намеса и превенция срещу тормоза.
Включване на всички ученици в изграждането на подобна система - приемане и
осъзнаване на проблема с насилието и тормоза В училището.
Полагане на координирани, последователни усилия от страна на учители и
родители за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна
среда.

каза.

111. Етапи

Осъзнаване на проблема с тормоза.
Дейности на ниво клас, училище, родители.
Реагиране и действия според приетите в училище правила.
Получаване на ефективна помощ от учители и специалисти.
Изграждане на общоучилищна политика срещу насилието.
Изследване на проблема и изготвяне оценка за състоянието на
взаимоотношенията между учениците на междуличностно и групово ниво.
Разработване на защитна мрежа за застъпничество при случаи на тормоз в
училище. (За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни
граници, изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат
прояви на насилие и тормоз във взаимоотношенията в училище).
Ясни функции, делегирани отговорности, планиране, проследяване и
координиране на усилията за справяне с тормоза. Фокусиране вниманието
върху участието на всички групи и да се планира на три нива - класна
стая/паралелка, училище, общност.
Комплекс от превантивни мерки, включващ всички възможни аспекти и форми
на тормоза, които най-общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на
предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за насилието.
Организиране на съвместни мероприятия и въвличане в кампанията на външни
структури, ангажирани с проблемите на училището (училищно настоятелство,
общински органи и др.)



ТРЕТО ОСНОВНОУЧИАИЩЕ

“БРАТЯ ШНДДДННОВН“

състав на училищен координационенСЪВСТ:

Председател:
ВалентинАтанасов - училищен психолог

Членове:
- Недялка Йондева -ръководител ГЦОУД
- Васил Каракиев - ръководител ГЦОУД
- Юлия Икономова„ръководител ГЦОУД
- Живко Медарев - учител прогимназиаленетап
- Ваня Тупарова - старши учител прогимназиаленетап
- АнтоанетаДухова - старши учител прогимназиаленетап

М по Дейност Срок Отговорник Забележка
ред

М. Септември
Запознаване на м. септември Координационен съвет Изготвяне на

педагогическия и (УКС) електронен
непедагогическия персонал с бюлетин или

формите на насилие и с дипляна
Механизма за
противодействие на
училищния тормоз между
децата И учениците В УЧИЛИЩЕ.

Запознаване на учениците и „и. септември УКС Разпространение
родителите с формите на на електронен
насилие и с Механизъма за бюлетин, статия в

противодействие на сайта на
училищния тормоз между училището и

децата и учениците в училище. страницата във РВ

Осигуряване на партньорства м. септември Ръководство, УКС
с институции и организации,
ангажирани с проблемите на
децата -Местна комисия за
борба с противообществени
прояви на малолетни и

непълнолетни, Отдел „Закрила
на детето“ и др. Срещи и

уточнения на механизмите за
взаимодействие.
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“БРАТЯ тнлацнновн“

м. Октомври
Провеждане на анонимна м. октомври УКС, класни
анкета за оценка на тормоза ръководители
между учениците в училището
Анализ и обобщаване на края нам. УКС

резултатите от изследването октомври
от координационния съвет.

Запознаване на края нам. Председател на УКС

заинтертесованите страни с октомври
обобщените резултати от
аНКСТНОТО ИЗСЛСДВЕЪНС.

м. Ноември

Заседание на Училищния

координационен съвет -
обсъждане на мерки за
превенция и преодоляване на
тормоза и актуализиране на
плана във връзка с

установените и анализирани
резултати от проучването.

до края на
първата седмица
на .И. НОЗцИЗРИ

Директор, ПДУД, УКС

Въвеждане на дневник за
случаите на тормоз, който има
за цел да подпомогне процеса
на координация и

комуникация в училище във
връзка с осъществяването на
цялостна училищна политика
за противодействие на
УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ.

м. ноември Председател УКС

Организиране и провеждане на
на общоучилищна инициатива
„Силата на доброто. Бъди
силен. а не насилник!“

м. ноември УКС Спортни
занимания и среща
с фитнес инстр.
Крум Томчев

Изготвяне на табла и други
нагледни материали за

правила на поведение и
ценности в класната стая и в

училище.

.И. ноември Координационен съвет,
класни рЪКОВОДИТВЛИ

запознаване на УЧСНИЦИТВ С

ВИДОВЕТ6 насилие И ТОРМОЗ И

сформиране на групи по

м. ноември УКС. класни

ръководители, УСД в

ЗОУ, ученици



ТРЕТО ОСНОВНО УЧИАИЩЕ

“БРАТЯ тилддиновн“

випуски с участието на

ученически съвет, които да
обсъдят проблема и да
отправят предложения.

Провеждане на часове на
класа и ученически дискусии
по теми, свързани с

противодействието на
насилието и тормоза с цел

изграждане у учениците на

нетърпимост към явлението и

стратегиИ за справяне.

ИОСШОЯНЕН УКС, класни
рЪКОводителИ

м. Декември

Обобщаване на всички
предложения за правила на
поведение и ценности в

класната стая и в училище и

ТЯХНОТО популяризиране.

м. декември УКС

Организиране и провеждане на
на общоучилищна инициатива
във връзка с превенцията и
противодействието на тормоза

- „Свят без насилие“

м. декември УКС, класни
РЪКОВОДИТСЛИ

м. Януари

Актуализиране на Училищния м. януари Координационен съвет При необходимост

механизъм за противодействие
на тормоза.

м. Февруари

Провеждане на класови и „и. февруари УКС, класни

училищни мероприятия и ръководители
участие в такива на местно и

национално ниво, във връзка с
подготовката за мартенските
празници* 1 март, 3 март,

Първа пролет.

м. Март - Април
Организиране и провеждане на
КОНКУРСИ, СПОРТНИ СЪСТСЗЗНИЯ,

ТВОРЧЕСКИ ИЗЯВИ под надслов:
„Как да бъда добър приятел!“

..и. март * април Ръководство, УКС,
КЛЗСНИ РЪКОВОДИТ6ЛИ
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“БРАТЯ тнлддинови“

м. Май

Провеждане на повторна .м. май УКС, класни

оценка на проблема с ръководители
насилието В училище на базата
на въпросник.

м. Юни

Анализ, обобщение и м. юни УКС

сравнение на резултатите с
тези от проучването през м.

октомври. Основни изводи и

формулиране на предложения
за следващата учебна година.

Годишен отчетен доклад на м. юни УКС

Координационния съвет.

Процедури при установенучилищен тормоз между учениците

Трябва да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а само за игра
или приятелско премерване на силите между децата. За целта е необходимо да се
наблюдава поведението на децата, включително и на тези, които само присъстват без
активно да участват. По-голямата част от ситуациите на тормоз следва да бъдат
овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна
преценка.

020 Първа стъпка
Прекратяване на ситуация на тормоз

задължение на всеки учител е Да се намеси, за Да прекрати ситуация на
ТОРМОЗ, на КОЯТО е станал свидетел.

0 В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени, да се
прекрати физическият контакт между тях незабавно и да се уведоми класния
ръководител.

0 Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за
насилието или да се изяснява ситуацията. Това следва да се случи на по-късен
етап. Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това с насилие и то е

недопустимо поведение.

*? Втора стъпка
Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз

0 Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка ПО ОТНОШСНИС на нанесената
вреда, МОЖб Да се ПРИЛОЖИ ПОДХОДЪТ за Възстановяване на щетата. ТОЙ се прилага
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от класния ръководител или УП. Подходът за възстановяване на щетите изисква
време и по-задълбочен разговор с Детето. Важно е учителят със спокоен и умерен
тон, както и с държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на
поведение, а не в личността на самия ученик, и че се действа с оглед отново да се
възстановят ценностите, към които цялото училище се придържа, а не за да бъде
наказан. Ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният
ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как щепоправи
грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово
решение трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от тормоза.

о Важно е класният ръководител да изслушва детето. Не е желателно детето да се
изслушва съвместно с потърпевшото дете. След изясняване на ситуацията и
постигане на договорка, класният ръководител за определен период от време
проследява поведението на децата и дава обратна връзка.

020 Трета стъпка
Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз

Работата с деца, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях
на умения за справяне с подобно поведение.

о Класният ръководител говори с детето, по възможност още същияден, за да
разбере какво точно се е случило. Подчертава се поверителността на
разговора, като се спомене кои ще бъдат уведомени за случилото се;

0 Класният ръководител наблюдава детето в следващите дни, за да се уверите как
се чувства и при необходимост отново разговаря с него.

.:. Четвърта стъпка
Реакции спрямо наблюдателите

о Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита
ценностите на училището. На останалите се споделя очакването да направят същото,
ако се случи в бъдеще;

о Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното дете.



Таблица 1

ТРЕТО ОСНОВНО УЧИАИЩЕ

“БРАТЯ тнлддннови“

процедури и алгоритъм при установенучилищен ТОРМОЗ между УЧЕНИЦИТС

Ниво на тормоз Отговор на Отговорни лица
училището

Ниско Прекратяване - учител, класен
нарушение на правилата ИЗТЪКВЗНб на НЗРУШСНОТО

правило - налагане на
СЪОТВСТНЗТЗПОСЛСДИЦЗ

РЪКОВОДИТСЛ

Повтаряне на
едни и същи нарушения
на правилата

Протокол за
тормоз - възстановяване
на щетата, разговаря се с
родителите,
консултиране с УКС.

КЛЗССН РЪКОВОДИТСЛ,
УЧИЛИЩСН ПСИХОЛОГ

Сериозно -
злоупотреба със сила,
както и при екстремни
ситуации, в които
съществува опасност за
живота и здравето,
телесния интегритет,
както на детето-жертва,
така и на детето-
извършител.

Насочване към
МКБППМН и полицията,
ОЗД и община по силата
на координационния
механизъм; Протокол за
тормоз до УКС, среща с
родителите

учител, кл. ръководител,
УКС
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ПМЛОЖШЪ%]

ПРОТОКОЛ М.» ......

(име и презиме на ученика/учениците)

Клас: Класен: ръководител........................................................

Дата и Описание на ситуацията Предприети Коментар Подпис на
час мерки възрастния


