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ПЛАН  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ  

НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА 

 

2022/2023 учебна година 

 
Изготвен от Училищния координационен съвет  

съгласно Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование, утвърден със заповед № РД 09-5906 

от 28.12.2017 г. на Министъра на образованието и науката. 

 

 

I. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

 

1.  Осъществяване на цялостната училищна политика срещу насилието. 

2. Подобряване на отношенията между учениците и техните умения за общуване. 

3. Повишаване на ангажираността и капацитета на цялата училищна общност за превенция 

и справяне с тормоза между учениците. 

4. Създаване на по-сигурна училищна среда. 

 

II. УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

 

1. Училищният координационен съвет за противодействие на тормоза и насилието 

(УКСПТН) е помощен орган на училищното ръководство, който отговаря за планиране, 

проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. 

2. УКСПТН се назначава със заповед на директора на училището. 

 

III. ДЕЙНОСТИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1. Актуализиране на Етичния кодекс на 29. СУ „Кузман Шапкарев“ 

Срок: м. септември 

Отг.: Цветелина Христова, Георги Стоянов 

 

2. Изработване на правила на поведение от всеки клас 

Срок: м. октомври 

Отг.: класните ръководители 
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3. Актуализиране на единните училищни правила, заложени в Правилника за дейността на 

училището.  

Срок: м. септември-октомври 

Отг.: Венелина Стоянова, ЗДУД 

 

4. Предлагане на ученици с проблемно поведение да се включат в групите за занимания по 

интереси и извънкласните дейности на училището. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 

 

5. Организиране на беседи в часа на класа по теми, свързани с тормоза, насилието и 

агресията. 

Срок: според годишните разпределения на темите за часа на класа 

Отг.: класните ръководители 

 

6. Консултации с родителите, срещащи затруднения при възпитанието на децата си. 

Срок: постоянен 

Отг.: Цветелина Христова 

 

7. Организиране на тематична среща с родителите 

Срок: м. ноември 

Отг.: Венелина Стоянова, ЗДУД 

 

8. Отбелязване на Деня на розовата фланелка 

Срок: последната седмица на февруари 

Отг.: Мартина Спасова 

 

9. Подобряване на системата от дежурства с оглед на недопускане на насилие и тормоз. 

Срок: м. септември 

Отг.: Венелина Стоянова, ЗДУД 

 

 

IV. ДЕЙНОСТИ ЗА ИНТЕРВЕНЦИЯ 

 

1. Актуализиране на процедурите за действие при инциденти и работа по случай. 

Срок: м. септември 

Отг.: Венелина Стоянова, ЗДУД 

 

2. Анализиране и обобщаване резултатите от извършена оценката на ситуацията, съгласно 

Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на 

предучилищното и училищното образование. 

Срок: до края на м. октомври 

Отг: Венелина Стоянова, Цветелина Христова 
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3. Запознаване заинтересованите страни с обобщените резултати и обсъжда необходимостта 

от предприемане на конкретни мерки и действия. 

Срок: първата седмица на м. ноември 

Отг: Венелина Стоянова, Цветелина Христова 

 

4. Водене на Дневник за случаи на тормоз и насилие. 

Срок: постоянен 

Отг.: Венелина Стоянова 

 

5. Анализиране на ситуациите, описани в Дневника за случаите на тормоз и насилие, и 

определяне на необходимостта от индивидуална работа по случай с ученик. 

Срок: постоянен 

Отг. Цветелина Христова 

 

6. Изготвяне на годишен доклад и препоръки за създаване на по-сигурна образователна 

среда до директора на 29. СУ „Кузман Шапкарев“. 

Срок: м. юни 

Отг: Венелина Стоянова 
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