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Утвърждавам: .......................... 

                                     Директор: /Д. Царвулкова/ 

Заповед № РД – 16 -26 / 15.09.2022 

 

 

              ПЛАН ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ 

КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА В 

132. СУ „ВАНЯ ВОЙНОВА” ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

„МЕХАНИЗЪМ  ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ 

ТОРМОЗ МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩЕ”  
 

 
 I.Състав на Училищния координационен съвет за справяне с 

тормоза между децата и учениците в 132. СУ през учебната 

2022/2023: 

 Председател: Ерсой Юсуф 

 Членове: Димитър Райнов – учител по физика и астрономия 

        Милкана Кацарова – учител по АЕ 

        Паолина Милошева – начален учител 

        Светла Петрова – учител по философия 

 II. Предмет: 

 Проучване и подпомагане на психическото 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.  

ІII. Цели на работата на Съвета: 

      1.Усъвършенстване на разработения цялостен 

училищен подход и усилия за предотврватяване на тормоза и 

създаване на по-сигурна и спокойна училищна среда. 

                              2. Устанавяване на ученици извършители и жертви 

на насилие и откриване на причините за тези прояви.                                                              

                             3. Повишаване информираността на учениците по 

въпросите, свързани с насилието.  

                            4. Ограничаване на агресивните прояви сред 

учениците. 
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                                5. Изграждане на взаимоотношения, основани на 

сътрудничество и групова работа. 

                             6. Устанавяване и подобряване на груповата 

динамика в класа.  

                             7. Формиране на нагласи и социални умения, 

недопускащи насилие като емпатия, толерантност и уважение към 

различията, решаване на конфликти и др.                                

   8. Активно вклачване на родителите за съдействие 

при възникнали инциденти.   

   IV. Задачи: 

1. Разработване и прилагане на превантивни дей-  

ности за предотвратяване на тормоза в училище. 

   2. Разработване на защитна мрежа за интервенция 

при случаи на тормоз в училище. 

                           V. Дейности за постигане на поставените цели: 

   1. Напомняща информация и запознаване на 

педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие 

и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище.  

       Срок: м. септември 

       Отг.: Екип 

2. Сформиране на Училищен координационен съ- 

вет . 

       Срок: до 05.09.2022 г. 

       Отговорник: Директор 

   3. Запознаване на родителите с формите на 

насилие и с Механизма  за противодействие на училищния тормоз 

между децата и учениците в училище. 

Срок: м. 

Септември/първата 

седмица на м. октомри / 

род. срещи и заседание на 

УН/. 

Отговорник: Зам.-дир. и 

педагог. съветник. 

   4. Извършване на оценка на тормоза между 

учениците в училището в началото и в края на учебната година. 

Срок: в нач. на уч. година-

до 21.10.2022 г. и в края на 

уч. год.-до 31.05.2023 г. 

Отговорник:пед. 

съветник,психолог                         

и кл. ръководители. 
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   5. Анализ на проявите на училищен тормоз и 

наличните правила и решения за справяне с него.  

Срок: до 05.11.2022 г. и до 

15.06.2023 г. 

Отговорник: председател и 

членове на 

координационния съвет. 

   6. Запознаване на учениците със същността на 

тормоза, проявите и участниците в процеса и необходимостта от 

предотвратяването му -  в час на класа, индивидуално и в група. 

       Срок: постоянен. 

Отговорници: педагог. 

съв.,класните 

ръководители. 

   7. Провеждане на индивидуални консултации с 

ученици, понасящи или извършващи тормоз. 

       Срок: постоянен. 

Отговорник: кл. р-тели, 

педагог. съв.,  психолог и 

членове на 

Координационния съвет. 

   8.  Подобряване на системата от дежурства с оглед 

обхващане на местата, в които на етапа на оценка е установено, че се 

извършва тормоз.                                                                  

                                                                 Срок: постоянен. 

                                                                 Отг.: рък. на училището, 

                                                                           кл.ръководители .     

   9.Оптимизиране на системата за 

видеонаблюдение, „чек.система”, като превенция за ограничаване 

достъпа на външни лица в сградата на училището. 

       Срок: постоянен. 

       Отг.: Директор. 

   10. Създаване на единни правила за задълженията 

на всички служители, свързани със случаите на тормози и залагането 

им в Правилника за дейността на училището.                           

Договаряне на единен механизъм, включително разписани ясни 

отговорности, за реагиране при всякакви прояви на тормоз и 

насилие. 

Отг.: председател и 

членове на КС. 

Срок:  до края на 

месец октомври 

                               11. Организиране  изложби и др. дейности с 

училищни рисунки по  теми -  превенция на насилието в училището. 
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                                                                    Срок: по график. 

                                                                         Отг.:учител по изобр. изк., 

                                                                     педагог. съветник.    

   12. Да продължи организацията по провеждането 

на „Ден на розовата фланелка” – световен ден потив тормоза в 

училище, последната сряда на м. Февруари. 

       Срок: февруари 2023 г. 

Отг.: педагог. съв. 

психолог,кл.ръководители

и УС. 

                               13. Работа и съдействие от родителите от УН и 

родители, които могат да бъдат полезни  за реализиране на ценни 

училищни инициативи и др. 

                                                                             Срок: постоянен. 

                                                                             Отг.: кл. р-тели  

        директор. 

    14. Разработване и приемане на план и процедури 

за работа с деца и ученици, които са: жертва на  тормоз; упражняват 

тормоз; помагат и подкрепят тормоза; наблюдават тормоза.  

Срок: постоянен 

Отг.: Коорд. съвет. 

   15. Регистриране на ситуациите на тормоз в 

училището във въведения дневник. Дневникът включва описание на 

ситуацията, вида тормоз, участници, предприети мерки, служителят 

регистрирал ситуацията. 

       Срок: постоянен 

Отг.: председател и 

членове на Комисията 

   16. Провеждане на мултиекипни срещи с цел 

превенция на проявите на насилие между учениците и в случаите на  

създадени ситуации на тормоз между учениците. 

        Срок: постоянен. 

Отг.: председателя и 

членовете на КС, 

МКБПП, ДПС, ОЗД 

   17. Взаимодействие и решаване на конфликти 

между ученици, учители и родители. 

        Срок: постоянен. 

Отг.: ръководството 

на у-щето, КС, УН и 

ОС. 

                          

                               18. Партньорство и насочване към основни 

здравни и социални услуги за децата и семействата, външни на 
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училището служби, организации и специалисти, гарантиране на 

конфиденциалност. 

                                                                           Срок: постоянен. 

                                                                           

Отг.: пед. съветник, 

уч. психолог, 

                                                                           пом. директор.   

   19. Изготвяне на годишен отчет на дейността на 

Координационния съвет до директора на учиилището. 

Срок: края на уч. 

година. 

Отг.: Коорд. съвет. 

  20. Включване в дейности и съвместна работа с 

представителии на Фондация”Асоциация Анимус”, с цел превенция 

на насилието и тормоза в училище. 

Срок: края на уч. 

година. 

Отг.: педагог съв,  

ръководство. 

    

  21. Провждане на  дейности с Ученическия съвет 

по ученическия проект „Да направим училището по-зелено и по-

приятно за учене”; 

Срок: края на уч. 

година. 

Отг.: педагог. съв. 

Комисия. 

 

 22. Провеждане на  ученическата инициатива, 

организирана от УС „Цвете за училище”; 

Срок: края на уч. 

година. 

Отг.: педагог. 

съв.председател и 

членове на Комисия 

                                                                                                                                                                                

             гр. София                       Училищен координационен съвет                                

            15.09.22 г.                   за справяне с тормоза в училище.                             

      

                                                       

                                                                                             

 

                             

                                                               


