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Професионална гимназия по компютърни науки и математически анализи 

6000 Стара Загора, ул. “Генерал Гурко” 102, телефон: директор: 0885456553,  

e-mail: director@pgknma.com; web site:www.pgknma.com 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

ДИРЕКТОР:  

/Майя Найденова/ 

Заповед №30/29.10.2020 г. 

 

 

 

 

ПЛАН 

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА  

В ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО 

КОМПЮТЪРНИ НАУКИ И 

МАТЕМАТИЧЕСКИ АНАЛИЗИ 

ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Плана за противодействие на насилието и тормоза в ПГКНМА е приет от 
Педагогическия съвет на проведено заседание №1 на 29.10.2020 г. 
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І. 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.  

 

ІІ. Задачи:  

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на 

насилието и тормоза в училище.  

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в 

училище.  

 

ІII. Общи положения  

1. Във всяко училище се създава координационен съвет с ясни функции и 

делегирани отговорности, който да отговаря за планиране, проследяване и 

координиране на усилията за справяне с тормоза.   

2. Превенцията на насилието и тормоза включва комплекс от мерки, които най-

общо имат за цел ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и 

рисковите фактори, допринасящи за насилието.  

3. По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от 

учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на 

ситуацията и нейната тежест. 

 

IV. Дейности на ниво училище 

1. Определяне на членовете на училищния координационен съвет.  

Срок: м. IX. 2020г. 

Отг.: Директор 

  

2. Създаване на етичен кодекс на училищната общност, съгласно ЗПУО. 

Срок: м. X. 2020г. 

Отг.: Директор 

 

3. Създаване на единни правила за задълженията на всички служители, 

свързани със случаите на тормоз, изготвени от Координационния съвет и 

заложени в Правилника за дейността на училището.  

Срок: м. X. 2020г. 

Отг.: Училищен координационен съвет 

 

4. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал, на цялата 

училищна общност с формите на насилие и с Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и учениците в училище. 

Срок: м. X. 2020г. 

Отг.: Училищен координационен съвет, 

класни ръководители 
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5. Провеждане на изследване под формата на анонимна анкета, която 

учениците попълват самостоятелно. Осигуряване на необходимите материали за 

размножаване на въпросника. 

Срок: м. IX. 2020г. и м. IV. 2021 г. 

Отг.: УКС и кл. ръководители 
 

6. Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в резултат на 

изследването се извършва от координационния съвет. 

Срок: до 15 октомври 2020 г. и до 15 юни 2021г. 

Отг. УКС  
 

7. Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати и 

обсъждане на необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия.  

Срок: до края на м. Февруари 2021 г.  

Отг.: Училищен координационен съвет  

 

8. Обобщаване на всички предложения за правила на поведение, направени от 

класовете и формулиране на общоучилищни ценности и правила, които да бъдат 

част от училищната политика.  

Срок: до 15 февруари 2021 г.  

Отг.:   Училищен координационен съвет 

 

9. Организиране на родителска среща и ЧК за запознаване на родители и 

ученици със същността на тормоза, проявите и участниците в процеса, на база 

обобщените резултати от проведеното изследване. 

Срок: м. X. 2020г. и м. V. 2021г. 

Отг.: УКС и кл. ръководители 

 

10. Осигуряване на възможности за повишаване  квалификацията на персонала 

за разпознаване  на тормоза и справяне в ситуации на тормоз. 

Срок: съгласно плана за квалификация на учителите 

Отг.: Директора и Пред. на УКС 

 

11. Запознаване на учители, ученици и родители с процедурите за реагиране в 

ситуации на тормоз.  

Срок: постоянен 

Отг.: УКС и кл. ръководители 

 

12. Изслушване на ученици, понасящи или извършители на тормоз по сигнал на 

учител, родител или дете. 

Срок: постоянен 

Отг.: УКС и кл. ръководители 
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V. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа 

1. Актуализиране на правила и процедури за работа след анализ на съществуващи 

практики: 

- с дете, жертва на тормоз 

- с дете, упражнило тормоз 

- с деца, които помагат и подкрепят тормоза 

- с децата наблюдатели 

Срок: постоянен 

Отг.: УКС и кл. ръководители 

 

2. Създаване на правила и процедури за регистриране на ситуации на тормоз, 

насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и заведения. 

Срок:  м. X. 2020г. 

Отг.: УКС 

 

3. Актуализиране на единен регистър-Дневник за регистриране на ситуации на 

насилието и тормоза в училището. 

Срок:  постоянен 

Отг.: УКС. 

 

4. Консултиране на проблемните ученици и техните родители за справяне с 

прояви на насилие. 

Срок: постоянен 

Отг.: УКС 

 

5. Консултиране  на учителите и класните ръководители в случаи на сигнали 

за прояви на агресия . 

Срок : постоянен  

Oтг.: УКС  

 

6. Изготвяне на годишен доклад за изпълнение на дейностите по превенция на 

насилието и тормоза в училище, с включени препоръки за създаване на по-

сигурна образователна среда. 

 

Срок : м.VI.2021г.  

Oтг.: УКС       

 

VI. Дейности на ниво клас: 

1.Запознаване на учениците с формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.                      

Срок: до 30 Октомври 2020 г.  

Отг.: Класни ръководители 
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2.Изработване и актуализиране на общи правила на поведение от всеки клас, 

договаряне на процедура, в случай на нарушаване на правилата. Поставяне на 

видно място в класната стая.  

Срок: м. Октомври  2020 г.  

Отг.: Класни ръководители 

 

3.Провеждане на изследване под формата на анонимен въпросник, който 

учениците попълват самостоятелно, като в предварителна инструкция се описват 

специфичните характеристики на тормоза.  

Срок: м. септември 2020 г.  

Отг. Класни ръководители 

 

4. Извършване на оценката на тормоза между учениците в училището се извършва 

в началото и края на учебната година от класните ръководители. 

Срок: до 15.10.2020 г. и до 30 юни 2021г. 

Отг.: Класни ръководители 

 

5. Провеждане на групова работа в рамките на часа на класа - дискусии, решаване 

на казуси, ролеви игри, споделяне на опит, с цел осъзнаване и оценка на 

проблема.  

- техники за овладяване на емоциите 

- вербално и невербално общуване 

- справяне с агресията – модел на поведение 

Срок: по график в ЧК  

Отг.: Класни ръководители 

 

VII. Дейности на ниво родители: 

1.Запознаване на родителите на новопостъпилите ученици с Механизма на 

противодействие на тормоза в училище на тематична родителска среща и 

обсъждане на начините, по които те могат да се ангажират в противодействието 

на тормоза в училище.  

Срок: м. Октомври - Ноември 2020 г. 

Отг.: Класни ръководители  

 

2.Обсъждане и приобщаване на родителите към дейностите по изпълнение на 

Механизма на противодействие на тормоза в училище на тематична родителска 

среща и обсъждане на начините, по които те могат да се ангажират в 

противодействието на тормоза в училище.  

Срок: м. Октомври 2020 г.  

Отг.: Класни ръководители 

 

3.Привличане на родителите в реализирането на училищни инициативи, свързани 

с превенцията на насилието и тормоза в училище.  
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Срок: постоянен  

Отг.: Класни ръководители 

 

4.Насочване при необходимост към основни здравни и социални услуги за децата 

и семействата.  

Срок: постоянен  

Отг.: Директор 

Председател на УКС: 


