
План за противодействие на училищния тормоз  

за учебната 2020/2021година 

Планът за противодействие на училищния тормоз за учебната 2020/2021 

година е разработен на основание „Механизъм за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в училище”, утвърден със заповед №РД09-

5906/28.12.2017г. на МОН, от училищният координационен съвет. 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. Планът за противодействие на училищния тормоз е съобразен 

с нормативните актове, плановете, програмите и стратегиите относно 

безопасността и здравето на децата. 

  Цели на плана:  

 Превенция за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище.                                                                                      

 Да се изгради координационен съвет за превенция и преодоляване с 

училищния тормоз и насилие.                                                     

 Да се мотивира персонала в училище към съпричастност и ангажираност към 

действията по превенция и преодоляване на училищния тормоз и насилие.                                                                                                               

 Да се създадат училищни програми и политики за превенция и преодоляване 

на училищния тормоз и насилие.  

 

Задачи на плана:  

 Изготвяне на календарен план за противодействие на училищния тормоз.  

 Провеждане на оценка и анализ на проблема с насилието и тормоза в 

училище чрез попълване на анонимен въпросник от учениците в началото на 

учебната година                                                                                            

 Набелязване на конкретни мерки за превенция на тормоза.                            

 Обсъждане на проблема насилие и тормоз със заинтересованите страни.                   

 Дискутиране с учениците и родители по теми, свързани с превенцията на 

училищния тормоз. 

 

  



1. ДЕЙНОСТИ НА НИВО КЛАС 

Целева 

група 

Дейности Срок  Отговорници  

Ученици 

от 1 клас 

Изготвяне на правила на класа Септември / 

Октомври 

2020 г. 

Кл.ръководители 

„Историята на моето име“ – 

групова работа в първи клас 

 

 

Януари / 

Февруари 

2021 г. 

Кл.ръководители 

на 1 клас; 

Педагогически 

съветник 

 

Ученици 

от 2,3,4 

клас 

Изготвяне на правила на класа Септември / 

Октомври 

2020 г. 

Кл.ръководители 

 „Кой съм аз?“ – групова работа с 

техниката на незавършените 

изречения 

Февруари  / 

Март 2021 г. 

Кл.ръководители 

на 2 клас; 

 

Седмица на бащата Октомври / 

Ноември 

2020г  

Класни 

ръководители на 

3 , 4 клас 

Групова работа  „Колаж на 

нашия клас“ 

 

Февруари / 

Април 2021 г. 

Кл.ръководител 

на 4 клас; 

 

Ученици 

от 5-7кл. 

Групова работа – умения за 

общуване 

 

По график 

съгласуван с 

кл. 

ръководители 

Психолог; 

 

 

 

„Отношенията ми с другите в 

интернет“ / „Дигитално – 

медийна грамотност на 

учениците“ / „Онлайн рискове в 

общуването ми в Интернет“ 

По график 

съгласуван с 

кл. 

ръководители 

5, 6, 7, 8, 9 клас 

Учител по 

информатика и 

информационни 

технологии и/или 

психолог 



Взаимоотношенията в класа –

рейтингова скала за учителя 

 

Май  2021г. Кл.ръководители 

Групова работа на тема „Какво 

представлява тормозът, 

разпознаваме ли го и как можем 

да докладваме за случаи на 

тормоз?“ 

Септември / 

Ноември  

2020 г. 

Кл.ръководители,

педагогически 

съветник 

 

 

2. ДЕЙНОСТИ НА НИВО УЧИЛИЩЕ.  

Целева 

група 

Дейности Срок  Отговорници  

 

Ученици-  

5- 12 кл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проучване с „Въпросник за 

тормоз в училище“ - възприет от 

МОН за работа в училищата като 

част от „Механизъм за 

противодействие на училищния 

тормоз между децата и 

учениците в училище“ 

 

Октомври 

2020 г. 

 

Педагогически 

съветник 

Психолог; 

 

 

Анализ и обобщаване на 

резултатите от изследването от 

координационния съвет. 

 

Октомври/ 

Ноември 

2020 г. 

 

Координационен 

съвет 

 

Запознаване на учениците  с 

формите на насилие и с 

Механизма за противодействие 

на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище  

 

Септември / 

Ноември 

2020г. 

 

Кл.ръководители 

на 1-12 клас; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Родители 

 

 

Международен ден на 

толерантността - изработване на 

плакати, табла, флаери 

 

 

Ноември 

2020г. 

 

Ученически съвет 

Педагогически 

съветник 

 

Световен ден за борба с тормоза 

в училище 

Pink Shirt Day 

 

Последна 

сряда на м. 

февруари 

2021г. 

 

Психолог, 

Педагогически 

съветник 

 

 

Ден за безопасен интернет 

 

януари 

2021г 

Класни 

ръководители 2-

10 клас 

Психолог 

 

Международен ден на 

търпението - изработване на 

плакати, табла, флаери 

 

 

Март 2021г 

 

 

 

Ученически съвет 

Педагогически 

съветник 

Дейности по проекти и 

програми, свързани с 

безопасната и сигурна училищна 

среда 

Целогодишен Кординационен 

съвет 

 

Запознаване на родителите с 

формите на насилие и с 

Механизма за противодействие 

на училищния тормоз между 

децата и учениците в училище   

 

Септември / 

Ноември 

2020 г 

 

Класни 

ръководители 1 -

7 клас, 

педагогически 

съветник 

 

Дискутиране с учениците и 

родители по теми, свързани с 

превенцията на училищния 

тормоз 

 

Целогодишен  

 

Класни 

ръководители, 

психолог 



Училище Изготвяне на годишен отчетен 

доклад на координационния 

съвет до директора на 

училището. 

Юни 2021 г. Координационен 

съвет 

Представяне на резултатите от 

проучванията на годишния 

педагогически съвет 

Юни 2021 г. ПДУД 

 

 

3.ДЕЙНОСТИ НА НИВО ОБЩНОСТ 

Целева 

група 

Дейности Срок Отговорници  

 

 

Отразяване на дейностите 

свързани с Световния ден за 

борба с тормоза в училище Pink 

Shirt Day в сайта на училището 

Целогодишен  Класни 

ръководители,  

Педагогически 

съветник 

 Отразяване  на всички дейности 

свързани с превенцията на 

тормоза в училище в сайта на 

училището 

Целогодишен 

 

Класни 

ръководители,  

психолог 

 Отразяване на различни 

наръчници / публикации / 

полезна информация , свързани 

с тормоза на сайта на училището 

Целогодишен Психолог 

Педагогически 

съветник 

 Партньорство и сътрудничество 

с общността и организации, 

работещи за превенция на 

тормоза, насилието, 

зависимостите, правата и 

закрилата на децата 

Целогодишен Координацион

ен съвет 

 


