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ПЛАН 

 

за дейността на координационен съвет за противодействие на тормоза 

между учениците в училище – 2022/2023 учебна година 

 

 
І. ОСНОВНА ЦЕЛ:  

 

Ефективно справяне с проявите на насилие и тормоз срещу учениците в 

училище; развитие на социалната компетентност на учениците за 

избягване на рисково поведение; формиране на умения за овладяване на 

емоцията. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 

1. Осигуряване на пълен обхват на учениците в училището. 

2. Своевременно откриване на ученици, застрашени от извършване на 

тормоз или поставени в условия на тормоз. 

3. Поддържане на връзка с външни социални институции, имащи 

отношение към закрилата на децата. 

4. Популяризиране на темата сред родителската общност. 

 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ: 

 

№ дейност срок отговорник 

1. Актуализиране на въпросника за 

оценка на училищния тормоз между 

учениците в училище с акцент 

върху видовете онлайн тормоз.  

м. септември 

2022 г. 

Л. Стойчева – 

педагогически 

съветник 

2. Запознаване на педагогическия и 

непедагогическия персонал с 

формите на насилие и с Механизма 

м. септември 

2022 г. 

Председателят на 

координационния 

съвет 



за противодействие на училищния 

тормоз между учениците в училище 

3. Съвместни мероприятия с 

МКПППМН при район Южен с цел 

превенция на дивиантно поведение 

м. септември 

2022 г. 

Л. Стойчева – 

педагогически 

съветник 

4. Запознаване на учениците и 

родителите с формите на насилие и 

Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между 

учениците в училище по ред 

определен от директора на 

училището, отново с акцент върху 

видовете онлайн тормоз. 

до м. 

декември 

2022 г. 

Всички членове на 

координационния 

съвет 

5. Попълване на въпросника от всички 

ученици от ІІ до ХІІ клас. 

м. октомври 

2022 г. 

Педагогически 

съветник и 

класните 

ръководители 

6. Обработка и обобщаване на 

резултатите от въпросника. 

м. октомври 

2022 г. 

К. Пиргов и 

класните 

ръководители 

7. Запознаване на заинтересованите 

страни с обобщените резултати и 

обсъждане необходимостта от 

предприемане на конкретни мерки и 

действия. 

м. ноември – 

първата 

седмица 

2022 г. 

Председателят на 

координационния 

съвет и членовете 

8. Заседание на координационния 

съвет за анализ на резултатите от 

въпросника и въз основа на тях 

актуализиране на училищния план – 

стратегия за справяне с училищния 

тормоз между учениците в училище. 

до 10  

ноември –

2022 г. 

Председателят на 

координационния 

съвет и членовете 

9. Представяне на актуализирания 

план – стратегия за справяне с 

училищния тормоз пред 

Педагогическия съвет на 

училището. 

м. ноември 

2022 г. 

Председателят на 

координационния 

съвет 

10. Заседание на ученическия съвет за 

обсъждане резултатите от 

проведената анкета и приемане 

предложения за тематични 

мероприятия. 

м. ноември 

2022 г. 

Л. Стойчева – 

педагогически 

съветник 

11. Организиране на Ден на 

ученическото самоуправление / ако 

м. декември 

2022 г. 

Председателят на 

координационния 



го позволява епидемичната 

обстановка/. 

съвет и членовете 

12. Организиране беседи с учениците от 

всички класове по темата за 

виртуалния тормоз между 

учениците. 

м. януари 

2023 г. 

Педагогически 

съветник и 

класните 

ръководители 

13. Междинно заседание при 

приключване на първия учебен срок 

за отчитане дейността от плана – 

стратегия за справяне с училищния 

тормоз. 

м. януари 

2023 г. 

Председателят на 

координационния 

съвет и членовете 

14. Съвместни мероприятия с 

инспекторите от ДПС – беседи с 

различни класове от училището по 

актуални теми, свързани с тормоза 

между учениците. 

през цялата 

учебна 

2022/2023 г. 

А. Паскалев –

психолог 

15. Отбелязване на световния ден 

против тормоза в училище. Ден на 

розовата фланелка. 

Последната 

сряда на м. 

февруари 

Педагогически 

съветник и 

психолог 

16. Отчет на плана – стратегия за 

справяне с училищния тормоз 

между учениците пред 

Педагогическия съвет на 

училището. 

м. юли  

2023 г. 

Председателят на 

координационния 

съвет  

 

ИЗГОТВИЛ: Координационен съвет за справяне с тормоза между 

учениците: 

Ив. Огнянова 

Л. Стойчева 

К. Пиргов 

Б. Стоилова 

А. Паскалев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 


