
 

     

П Л А Н 

НА КОРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ НА СУ „П. К. ЯВОРОВ” – ПЛОВДИВ 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

2021/2022 година 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Кординационният съвет за противодействие на училищния тормоз 

е определен със заповед РД-09-1882/14.09.2021 г. на директора 

на училището в следния състав: 

Председател: Мирена Попова – ЗДУД 

Членове: Мая Ночева – педагогически съветник 

         Ваня Христова – преподавател 

         Мими Кръстева – преподавател 

         Петър Петров - преподавател 

         Румяна Георгиева - преподавател 

ОСНОВНИ ФУНКЦИИ 

 Планиране, проследяване и кординиране на усилията за справяне с 

тормоза в училище. 

ЦЕЛ НА КОРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ 

Създаване на пространство, в което да се говори открито за тормоза 

и се работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, 

недопускащи насилие.  

ЗАДАЧИ 

1. Предприемане на бързи, адекватни и кординирани действия за 

закрила на дете, жертва на насилие. 

2. Оказване на морална подкрепа на дете в риск. 

3. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите 

фактори за детето. 

 

ДЕЙНОСТИ 



1. Осъзнаване и оценка на проблема 

За оценка се използва въпросник, разработен от проф. Пламен 

Калчев/2003/. 

Дискусии в часа на класа на теми: „Какво знаем за насилието и 

тормоза в училище?”, „Кои видове и какви форми на тормоз има в 

училището ? Колко често те се проявяват? Къде са местата, на които 

най-често се случват? Кои са участниците?” 

    Срок: м. декември 2021 г. 

Отговорник: членовете на КС, кл. 

ръководители 

2. Дейности на ниво клас/класна стая/ 

В часа на класа – провеждане на беседи  с цел запознаване на 

учениците с различните видове насилие и начините да се реагира в 

рискови ситуации. 

Основни теми за беседи: 

„Какво представлява тормозът, разпознаваме ли го и как можем да 

докладваме за случаи на тормоз?” 

„Какви са преживяванията на извършителя и потърпевшия? 

„Как се чувстваме когато видим прояви на тормоз и какво правим?” 

„Какво можем и искаме да направим?” 

„Кои са основните ценности, правила на поведение, които следва да 

приемем и как можем да ги прилагаме” 

Всеки клас съвместно с класния ръководител да изработи общи 

правила на поведение и договаряне на процедура, в случай на 

нарушаване на правилата.  

Срок: постоянен 

Отговорник:  кл. ръководители, членове на 

кординационния съвет 

 

3. Дейности на ниво училище 

- Обобщаване на всички предложения за правила на поведение и 

ценности, направени от всички класове и формулиране на 

общоучилищните ценности и правила, които да станат част от 

училищната политика. 

Срок: постоянен 

Отговорник:  кл. ръководители, членове на 

кординационния съвет 

- Консултативна и корекционна работа с деца, претърпели насилие 

и деца извършили насилие. Работа с техните семейства за справяне 

с проблема. 

Срок: постоянен 

Отговорник:  УП, ПдС 

 



- Засилване на контрола – дежурства на учители с оглед обхващане 

на местата, в които на етапа на оценката е установено, че се 

извършва тормоз. 

Срок: постоянен 

Отговорник:  кл. ръководители, членове на 

кординационния съвет 

 

 

- Партньорство с ДПС към 3 РУП-Пловдив при наличие на данни за 

криминални деяния или за престъпни посегателства срещу деца, 

Местната комисия за противообществените прояви, Отдела за 

закрила на детето към Дирекция за социално подпомагане за деца, 

подложени на насилие.  

Срок: постоянен 

Отговорник: ЗДУД, ПдС  

 

- Родителско съдействие  при реализирането на училищната 

програма за противодействие на училищния  тормоз. В часа на 

класа родители – специалисти от областта на помагащите професии 

/социални работници, лекари, психолози, свещеници/ или други 

професии като спортисти, журналисти, музиканти, художници и 

други, които могат да реализират ценни училищни инициативи. 

Срок: постоянен 

Отговорник:  кл. ръководители, членове на 

кординационния съвет 

4. Оценка на проблема насилие в края на учебната година. 

 За оценка се използва въпросник, разработен от проф. Пламен 

Калчев/2003/. 

Изследването на проблема се обсъжда на педагогически съвет, с 

непедагогическия персонал, с родителите и учениците. 

 

                                                     Изготвил: М. Поборникова-Ночева 

 Педагогически съветник 

 


