ОУ „Св. Св.Кирил и Методий”- Самоков пк.2000
ул. „Кирил и Методий” №1 e-mail un_kirilimetodi@abv.bg tel.0722/6-63-82

Утвърдил:………..
Диана Карабожилова
Директор на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“- гр.Самоков

План за противодействие на училищния тормоз
за учебната 2019 / 2020 година
І. Мерки за предотвратяване и противодействие на тормоза в училище
1. Ограничаване и елиминиране на предпоставките и рисковите
фактори, допринасящи за насилието.
Отг. Класните ръководители и учителите
Срок: постоянен
2. Да се направи оценка на проблема по класове( видове и форми на
тормоз, участници и проявления)
Отг. Класните ръководители
Срок: месец октомври 2019 г. и месец май 2020 г.
3. Представяне на оценка на средата на за началото и края на уч.година
Отг. Класните ръководители и Комисията.
Срок: месец ноември 2019 г. и месец май 2020 г.
4. Изграждане на правила и процедури, недопускащи прояви на
насилие:
- да се вземат конкретни решения във връзка с всяка проява на тормоз.
Отг. Класните ръководители и учителите ГЦОУД
Срок: постоянен
- изграждане на система за защита, превенция и намеса ( по класове)
Отг. Класните ръководители
Срок: постоянен
- ефективна система за дежурства
Отг. Директора
Срок: м. септември 2019г. и м. февруари 2020 г.
- сътрудничество с други служби, организации и институции
Отг. Комисията
Срок: постоянен

5. Запознаване на всички учители с механизма за противодействие на
училищния тормоз чрез излагане на документа в учителската стая.
Отг. Комисията
Срок: м. октомври 2019 г.
6. Запознаване на учениците по класове с презентациите, предвидени за
учебната 2019/ 2020 година от МКБППМН
Отг. Комисията и класните
ръководители
Срок: м. ноември 2019 г. до м. април
2020 г.
7. Всеки класен ръководител да запознае учениците в часа на класа с
видовете и форми на насилие и да се проведат дискусии и решаване на
казуси
Отг. Класните ръководители
Срок: м. ноември 2019 г.
8. Продължаване на работата на Координационния съвет към
училището
Отг. Комисията
Срок: постоянен
9. Формиране у учениците нагласи и социални умения, недопускащи
насилие, като се използват предметите от задължителното учебно
съдържание
Отг. Всички учители
Срок: постоянен
10. Изработване на процедура в случай на нарушаване на правилата и
разписани ясни отговорности.
Отг. Комисията
Срок: постоянен
11. Поставяне на общите правила на поведение и общоучилищните
ценности в коридора на училището и класните стаи.
Отг. Комисията
Срок: м. октомври 2019 г.

12. Повишаване квалификацията на учителите по проблема.
Отг. Директора
Срок: постоянен
13. Родителско съдействие за реализация на училищни инициативи
Отг. Класните ръководители
Срок: постоянен
14. Да се уведомяват класните ръководители за проявите на насилие и
възстановяване на щетите.
Отг. Всички учители
Срок: постоянен
15. Поддържане на единен регистър за описване на случаите на тормоз в
училище.
Отг. Комисията
Срок: постоянен
16. Отразяване на всяка ситуация на тормоз с цел проследяване
развитието на случая във времето.
Отг. Всички учители
Срок: постоянен
17. Съвместна работа с местните мултидисциплинарни екипи в
случаите на деца в риск.
Отг. Директора и Комисията
Срок: постоянен
18. Класните ръководители да заложат теми за противодействие на
училищния тормоз за часа на класа за учебната 2019/ 2020 година
Отг. Класните ръководители
Срок: м. септември 2019 г.
19. За дейността на Училищната комисия за превенция на
противообществените прояви на учениците за учебната 2019/ 2020 година
предлагаме следните основни задачи:
УК непрекъснато поддържа контакт с родителите, класните
ръководители,работи във взаимодействие с училищното настоятелство,
детска педагогическа стая, МКБППМН, отделите за закрила на детето,
проучва причините за противообществените прояви,предлага мерки на ПС.

Дейностите, включващи основните задачи са:
- причините за противообществените прояви
- факторите застрашаващи сигурността на учениците
- проблемите на учениците свързани със семейната среда
- възможностите за включване на различни деца в определени дейности с
превантивен характер.
УК подпомага:
- реализирането на дейности в училище свързани с превенция на
противообществените прояви
- организиране на извънкласна и извънучилищна дейност
- насочване на децата или семействата към служби предлагащи
психологично консултиране
УК работи съвместно с:
- родителите на проблемни ученици
- училищното настоятелство
- обществените възпитатели към МКБППМН
- детска педагогическа стая
- отделите за закрила на детето и ръководството на Центъра за
настаняване от семеен тип.
УК предлага на ПС мерки за:
- ограничаване на противообществените прояви на учениците
- сигурността на учениците в училището и района около него
- решаването на проблемите на учениците,живеещи в неблагоприятна
семейна среда или застрашени от отпадане
20.Мероприятия:
- Стартиране на презентации- беседи за петите класове от
обществен възпитател по избрана от класните ръководители тема
Срок: м. ноември 2019 г.
Отг. Комисията и класните ръководители
- Презентация- беседа за шестите класове от обществен възпитател
или психолог по избрана от класните ръководители тема
Срок: м. декември 2019 г.
Отг. Комисията и класните ръководители
- Участие в Коледните мероприятия- конкурси, изложби
Срок : м. декември 2019 г.
Отг. Класните ръководители, Комисията и учителите по Из. изкуство

- Беседа за седмите класове по избрана от тях тема
Срок : м. март 2020 г.
Отг. Класните ръководители, Комисията
- Участие във Великденски конкурс
Срок: м. април 2020
Отг. Класните ръководители, Комисията и учителите по Из. Изкуство
- Участие в парад на хвърчилата за начален етап
Срок: м. април- май 2020 г.
Отг. Класните ръководители, учителите ГЦОУД
- Турнир по стрелба
Срок: м. май- юни 2020 г.
Отг. Г-н Янчев, учителите ГЦОУД
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