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П Л А Н 
 

на  УЧИЛИЩЕН  КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ  

ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

 

за учебната 2019/2020 година 

 

 Цел 

Прилагане на цялостен училищен подход, координирани и последователни усилия за 

предотвратяване на тормоза и поддържане на сигурна училищна среда. Изграждане у учениците на 

умения за справяне с различните форми на насилие. 

 Задачи 

1. Осъществяване на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище. 

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

 Дейности 

1. Актуализиране състава на Училищния Координационен съвет.  

                                                                                                                                                      Срок: м.09.2019г. 
                                                                                                                                                       Отг. директорът 

2. Оценка на проблема през мнението на ученици, учители, родители / анкетно проучване, дискусии, 

фокус групи др/. Обсъждане на резултатите от оценката с ПС,  с учениците, с непедагогическия 

персонал, с родители. 

Срок: м.11.2019г.  

Отг. пед. съветник , кл. ръководители 
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3. Актуализиране на плана за противодействие на училищния тормоз, на единните правила за 

действие, процедурите за реагиране в ситуации на тормоз  

                                                                                                                       Срок: м.11.2019г. 

                                                                             Отг. комисията, класните ръководители 

4..Оптимизиране и стриктно спазване на пропусквателния режим и дежурствата в сградата и двора, 

оптимизиране  системите за видеонаблюдение при нужда.  

                                                                                                       Срок: м.11.2019 

                                                                                                    отг. зам. директор по АСД 

5. Провеждане на срещи-дискусии с учениците в часа на класа, извънкласни дейности, насочени към 

повишаване информираността на учениците относно същността на тормоза, форми, участници, 

начини за  предотвратяването му с цел повишаване критичното отношение към подобно поведение 

и развиване общоучилищен дух на толерантност и приемане на различията / мероприятия вкл. в 

плана на ЧК и ИКД /.                                                         

Срок: м.09.2019г.- м.06.2020г 

                                                                                   Отг.: комисията и кл.ръководители 

8. Изготвяне и разпространение на информационно-образователни материали /табла, постери, 

презентации и др./, свързани с превенция на тормоза, с акцент спазване на училищните правила. 

Срок: м.09.2019г.- м.06.2020г  

Отг. членовете на комисията 

9. Регистриране на ситуации на тормоз в специален дневник, включващ: описание на ситуацията, 

участници, предприети мерки и т.н. 

                                                                                                Срок: м.09.2019г.- м.06.2020г 

                                                                            Отг. членовете на комисията, учителите 

10. Провеждане на индивидуални консултации с ученици, евентуална жертва  или извършители на 

тормоз. 

Срок: м.09.2019г.- м.06.2020.г  

                                                                                               Отг.педагогически съветник 

11.Взаимодействие между ученици, учители, родители и училищно ръководство при разрешаване на 

ситуации на тормоз.  

 Срок: м.09.2019г.- м.06.2020г  

   Отг. кл. ръководители, УУС  

12.Сътрудничество с представители  на РДВР- гр. Бургас, съгл. с инспектора по превенция и 

инспектора от ДПС към Пето РУП на МВР-Бургас. 

                                                                                              Срок: м.09.2019г.- м.06.2020г  

                                                                                                                  Отг.комисията  

13. Взаимодействие с класните ръководители при организиране на училищни мероприятия, 

утвърждаващ позитивен дух в училище, допринасящи за намаляване на агресията и тормоза сред 

подрастващите, като:                                                               

- ден на толерантността /м11 /,  
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- ден на розовата фланелка/м.02/, 

- отбелязване на Международния ден без насилие/м.10/;  

- световен ден на думата "Благодаря"/м.01./,  

- тържества, конкурси и др 

                                                                                             Срок: м.09.2019г.- м.06.2020г 

                                                                                        Отг.:  класни р-ли и пед.съветник                                                  

13. Изготвяне на годишен отчет за дейността на Координационния съвет до директора на училището 

Срок: м..06.2020г. 

Отг. председателя на комисията 

             Взаимодействия: 

- Координационният съвет  работи съвместно с: класните ръководители, Училищното 

настоятелство, Обществения съвет, училищни комисии , родителите.  

- Взаимодействие с институции: Отдел „Закрила на детето”; Местната комисия за БППМН, 

Дирекция „Социално подпомагане;  Държавната агенция за закрила на детето; РДВР; инспекторите 

от ДПС и др 

 

 
 


