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УТВЪРЖДАВАМ: ………….................… 

Татяна Михайлова 

/Директор на 44. СУ “Неофит Бозвели”/ 

 

 

 

 

 

 

ГОДИШЕН ПЛАН 

ЗА 

РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ И ПРЕВЕНЦИЯ НА ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ 

ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИ И НЕПЪЛНОЛЕТНИ  

ЗА 

УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет, проведено на 19.10.2020 г. и е 

утвърден със заповед на Директора на училището. 
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Състав на училищната комисия: 

Председател:  

Грозданка Стамова – психолог 

 

Членове:  

1. Истилияна Стойнова – ЗДУД, координатор по процеса на ПО 

2. Искра Донкова – логопед 

3. Йоана Христова – учител в начален етап в ГЦОУД 

4. Биляна Ивановска – учител в прогимназиален етап 

5. Лиана Боянова – учител в начален етап в ГЦОУД 

6. Петранка Бонина – старши учител в прогимназиален етап 

7. Красимира Йорданова – старши учител в прогимназиален етап 

8. Даниела Неева – медицински специалист 

9. Охранител от фирма „Егида-София” ЕООД 

 

Планът е разработен на основание „Механизъм за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в училище“, утвърден със заповед №РД09-1871/ 

18.12.2015 г. на Министъра на образованието и науката и е съобразен с нормативните 

актове, плановете, програмите и стратегиите относно безопасността и здравето на 

учениците. 

 

I. Предмет 

Проучване и подпомагане психичното развитие и здраве на децата и юношите в системата 

на средното образование, чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на 

механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.  

 

ІІ. Цел и задачи 

1. Цел - разработване и прилагане на цялостен училищен подход, прилагане на 

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и 

създаване на сигурна, безопасна и подкрепяща училищна среда. 
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2. Задачи:  

- Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на 

тормоза в училище; 

- Ефективно справяне с прояви на насилие и тормоз срещу и между учениците в 

училището; 

- Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище;  

- Развиване на социални компетенции у учениците за избягване на рисково 

поведение; 

 

III. Дейности: 

 

1. По разработване и прилагане на превантивни дейности за 

предотвратяване на тормоза в училище: 

 

 

Дейност Срок Отговорник 

Запознаване на педагогическия и непедагогическия 

персонал с формите на насилие и с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между децата 

и учениците в училище. 

м. септември УКПУТПППМН 

Осигуряване на партньорства с институции и 

организации, ангажирани с проблемите на децата –

Местна комисия за борба с противообществени 

прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел „Закрила 

на детето“ и др. Срещи и уточнения на механизмите за 

взаимодействие. 

м. септември Ръководство, 

УКПУТПППМН 

Запознаване на родителите с Механизма за 

противодействие на училищния тормоз между децата 

и учениците в училище по ред, определен от 

септември - 

октомври 

Класни 

ръководители 
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директора на училището. Запознаване с процедурите 

за регистриране на ситуации на тормоз. 

Изследване и оценка на тормоза между учениците в 

училището посредством определен инструментариум - 

стандартизиран въпросник. 

 

м. ноември 

Класни 

ръководители, 

училищен 

психолог 

Анализ  и  обобщаване  на  резултатите  от  

изследването. Запознаване на заинтересованите 

страни с резултатите на изследването и обсъждане на 

необходимостта от предприемане на конкретни мерки 

и действия.  

м. януари УКПУТПППМН 

Запознаване на учениците със същноста на тормоза, 

проявите и участниците в процеса.  

м. октомври 

 

Класни 

ръководители, 

училищен 

психолог 

Изработване и разпространение на информационно-

образователни материали и презентации, съобразени с 

различните възрастови групи по отношение на 

превенция на тормоза, права и задължения на децата, 

наркотици и психоактивни вещества. 

постоянен Училищен 

психолог, класни 

ръководители 

Организиране и провеждане на класови и 

общоучилищни инициативи във връзка с превенцията 

и противодействието на тормоза –  „Свят без 

насилие“,“Ден на толерантността“, „Ден на розовата 

фланелка“, Правата на детето и пр. 

постоянен УКПУТПППМН, 

класни 

ръководители 

Оптимизация на системата за наблюдение и контрол в 

училищна среда.  

постоянен Ръководство, 

класни 

ръководители 
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Поддържане на непрекъсната връзка между класните 

ръководители и родителите за противодействие срещу 

проявите на тормоз.  

постоянен Класни 

ръководители 

Взаимодействие и решаване на конфликти между 

ученици, учители, родители и училищно ръководство.  

постоянен Класни 

ръководители, 

УКПУТПППМН, 

училищен 

психолог 

Провеждане на индивидуални консултации с ученици, 

след подаден сигнал за ситуаци на насилие или 

тормоз.  

 

При 

необходимост 

Класни 

ръководители, 

училищен 

психолог 

Актуализиране на Училищния механизъм за 

противодействие на тормоза – при необходимост. 

При 

необходимост 

УКПУТПППМН 

Годишен отчетен доклад на УКПУТПППМН. м. юни УКПУТПППМН 

 

2. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа: 

 

Дейност Срок Отговорник 

Актуализиране на правила и процедури за 

регистриране на ситуации на тормоз, насочване към 

други служби и обмен на информация с други 

институции. 

м. октомври, 

м. ноември 

УКПУТПППМН 

Своевременно отразяване сигнали за тормоз в 

училищна среда в дневника за регистриране на 

подобни ситуации. 

постоянен УКПУТПППМН 

 

IV. График на заседанията: 
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Срок Тема/разглеждани въпроси Участници 

Месец IX Изготвяне на Годишен план за работата на 

УКПУТПППМН и представянето му на 

директора; 

Всички членове на 

УК; 

 

Mесец II Текущи въпроси Всички членове на 

УК; 

Месец VI Отчитане на резултатите от изпълнението на 

годишния план; 

Изготвяне на отчетен доклад до директора; 

Всички членове на 

УК; 

 

 

При необходимост, УКПУТПППМН ще се събира на извънредно заседание за 

обсъждане и търсене на решение по възникнала ситуация за конкретен случай. 


