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План
на УКС за противодействие на училищния тормоз и насилието
в ОбУ „Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив през 2021/2022 учебна година

Състав на съвета:
Председател: 1. Величка Солакова- ЗДУД;
Членове: 1. Васил Тасков - училищен психолог;
2. Златина Делова - педагогически съветник;
3. Златка Сариева - учител;
4. Катюша Арсенова - учител;
5. Даниела Донева - учител;
6. Руска Златева - учител

1.
2.
3.

Разработен съгласно Заповед № РД-09-5906/28.12.2017г. на Министъра на образованието и
науката.
Гласуван на ПС с Протокол № 11 от 14.09.2021г.
Утвърден със Заповед № РД-10-2076/14.09.2021г.

2021/2022 учебна година

I.Предмет
Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и учениците в

системата на образованието, чрез превантивни и ефективни мерки на въздействие, както
и сътрудничество по прилагането на механизма за противодействие на училищния
тормоз между децата и учениците в ОУ“ Пенчо Славейков“-гр. Пловдив.
Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от МОН, с участието
на други НПО и фондации, както и чрез Дружеството на психолозите в България и
подкрепата на УНИЦЕФ.

II.Цел
Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и
последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна
училищна среда за децата и учениците от ОУ“ Пенчо Славейков“- гр. Пловдив.

III.Задачи
1.Осъществяване на ефективна психологическа и педагогическа дейност за
предотвратяване на физическия и психическия тормоз в училище.
2.Разработване и прилагане на защитна мрежа за навременна интервенция при случаи
на тормоз.
3.Прилагане на индивидуален подход за работа със всеки един ученик- жертва и/или
инициатор на вид агресия и тормоз над свои съученици и учители.
4.Координиране работата на Училищния Координационен съвет/УКС/ чрез външни
обществени органи и институции- с цел съдействие, налагане на контрол и санкции.

IV.Общи положения
1.Създаденият Координационен Съвет е с ясни функции и делегирани отговорности,
които да отговарят за планирането, проследяването и координирането на усилията за
справяне с училищния тормоз.
4. Съветът се ръководи от заместник директор и включва училищен психолог,
педагогически съветник, учители, а при необходимост също ученици и родители.
3.Превенцията на тормоза цели ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и
рисковите фактори, допринасящи за насилието и агресивните действия на учениците.
4.Комплексът от превантивни мерки включва всички аспекти и форми на тормоза,
фокусира вниманието върху участието на всички групи и се планира на 3 нива: класна
стая, училище и общност.
5.Необходимост е да бъдат поставени ясни граници, изградени ценности, правила и
процедури, недопускащи различните прояви на насилие и тормоз във
взаимоотношенията в училището като институция.
6.Вниманието трябва да бъде насочено навременно и адекватно от всички
педагогически специалисти и ръководството. Насочено не само към проявите на
физически тормоз, но и към неговите социални и психологически фактори.

Планирани дейности през учебната 2021/2022 година:
1.Сформиране на Училищен Координационен съвет.

Срок: 30.09.2021г.
Отг: Уч. ръководство
2. Оценка на проблема, през мнението на учениците, чрез прилагане на анонимен
въпросник/анкета за тормоза в училище.
Срок: 15.09- 15.10.2021г.
Отг: уч.психолог и пед. съветник
3. Предоставяне на първоначална информация за деца и ученици, които проявяват често
физически и психически тормоз над съучениците си.
Срок: до 05.10.2021г.
Отг: кл. ръководители
4. Водене на училищен регистър/книга за училищния тормоз, в който да бъдат редовно
вписвани ситуации на тормоз- описание, вид на упражнената агресия, участници,
наблюдатели и взети решения.
Срок: целогодишен
Отг: УКС и учители
5. Спазване на график с дежурства, утвърден от директора на училището.
Срок: постоянен
Отг: дежурни учители
6. Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и последиците от него
в часовете на класа. Разговори, насочени към правата на човека, емпатията и
толерантност, социални роли във взаимоотношенията.
Срок: м.09- м.10.2021г.
Отг: УКС и кл. ръководители
7. Провеждане на лекторий по класове, относно начините на правилна реакция в случаи
на упражнен тормоз върху ученици или извършен от тях самите.
Срок: целогодишен
Отг: УКС
8. При необходимост и по преценка на съвета, организиране на извънредни родителски
срещи, за да бъдат запознати родителите с конкретните агресивни действия и случая.
Срок: целогодишен
Отг: УКС; кл. ръководители и ръководство

9. Провеждане на индивидуални консултации, както и на групови срещи на съвета с
ученици, които извършват даден вид тормоз в училище. Изготвяне на план за работа и
корекционна дейност относно формирането на позитивни поведенчески модели.
Срок: м.10.2021г.- м.06.2022г.
Отг: УКС и кл. ръководители
10. Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите за
противодействие на училищния тормоз.
Срок: постоянен
Отг: кл. ръководители
11. Създаване на единни училищни правила като неизменна част от превантивните
дейности, предприети на равнище училище. Въвеждане на правила за всеки един клас,
на правила във всяка една класна стая.
Срок: постоянен
Отг: кл. ръководители и УКС
12. Провеждане на регулярни срещи между училищното ръководство и членовете на
УКС, с цел информираност и целенасочена работа за подобряване на психоклимата в
класовете и създаване на доверие и взаимопомощ, подкрепа.
Срок: целогодишен
Отг: уч. ръководство; УКС
13. Публикуване на „ Програма за сигурна и безопасна училищна среда, свързана с
превенцията и интервенцията на насилието и тормоза„ и резултати от проведена анкета
в началото на учебната година за тормоза от учениците в училищния сайт на ОУ“ Пенчо
Славейков“- гр Пловдив.
Срок: м.09.2021- м.10.2021г
Отг: УКС и уч. ръководство

14. Отбелязване на ден на „ Не, на насилието“ и „Ден на розовата фланелка“.
Срок: м.11.2021г- м.03.2022г.
Отг: УКС и педаг. колектив
15. Изнесена лектория по класове в часа на класа и в други часове на тема: „Наркотици
и зависимости, ранните бракове и повишаване на здравната култура“.

Отг: външни лектори
Срок: м. 03 и м. 04.2022г.
16. Лектория по класовете на тема: „Тормозът в училище“, изнесена от Инспектор към
VI-то РПУ- гр. Пловдив. При необходимост формиране на групи от агресивни ученици и
провеждане на индивидуални разговори с тях от Инспектор ДПС.
Отг: УКС
Срок: целогодишен, по преценка на УКС
17. Провеждане на беседи с ученици проявили агресия, както и лектории по класове на
тема: „ Последици от упражнени форми на насилие“, изнесени от представители на
МКБППМН.
Отг: УКС, Ръководство
Срок: През първи и втори учебен срок
18. Училищния координационен съвет/УКС/ за справяне с насилието, съгласувано с
директора на ОбУ“ Пенчо Славейков“, осигурява реални партьорства с външни за
училището организаций, служби, институции и специалисти, с цел информиране и
съдействие по конкретни случаи, касаещи тяхната компетентност и необходимост от
намеса. Това са:

-

Отдел „Закрила на детето“-гр. Пловдив;
МКБППМН – гр. Пловдив;
Дирекция „Социално подпомагане“- гр. Пловдив;
Център за обществена подкрепа – Столипиново;
Инспектор ДПС към VI-то РПУ- гр. Пловдив;
РУО – гр. Пловдив;
Общински Съвет по Наркотични вещества/ОСНВ/ с превантивно информационен
център/ПИЦ/;
Комплекс за социални услуги за деца и семейства/КСУДС/, заедно с Център за
работа с деца на улицата/ЦРДУ/;
Общностен Център за деца и семейства към Район „Източен“.
Срок: постоянен
Отг: УКС и педаг. специалисти

19. Организиране и придружаване на ученици със системно проблемно и девиантно
поведение до Отдел „Закрила на детето“ за консултация със социален работник, преди да
бъде наложена съответната санкция на ученика. Тази среща трябва да бъде сведена до

знанието на родителя, чието присъствие е наложително.
Срок: целогодишен
Отг: кл. ръководители, УКС и уч. ръководство

Изготвил: Училищен Координационен Съвет в състав:
Председател: 1. Величка Солакова /ЗДУД/.............................
Членове: 1. Васил Тасков – училищен психолог.........................
2. Златина Делова – педагогически съветник......................
3. Златка Сариева – класен ръководител /ПГ/..........................
4. Катюша Арсенова – класен ръководител /прогимназиален етап/............
5. Даниела Донева – класен ръководител /начален етап/..........................
6. Руска Златева – класен ръководител /прогимназиален етап/....................

