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СЪЩНОСТ НА ПОНЯТИЕТО 

   

Тормозът е форма на насилие, която се определя като сбор от съзнателни негативни 

постъпки, които са дълготрайни, насочени към един и същ ученик от страна на един ученик 

или група. 

Това е: 

• Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете; 

• Извършва се от позицията на силата; 

• Повтаря се многократно във времето. 

Проявите на тормоз най-общо могат да бъдат разделени на следните основни групи: 

• Физически тормоз - блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нанасяне на болка, 

спъване, затваряне в някое помещение; 

• Вербален тормоз - подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди; 

• Психичен тормоз - подмятане, подиграване, закачане, омаловажаване, заплахи, 

изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, заплашителни погледи, 

неприятелско следене; 

• Социален тормоз - избягване, игнориране, изключване от дейността, одумване и 

разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в приятелски 

отношения с децата, обект на тормоз, изолиране 

Тормозът може да бъде реален или виртуален. 

Основните признаци: 

• обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения по мобилен телефон, 

електронна поща, Skype или Facebook; 

• разпространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го 

унижават; 

• снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространение на снимки 

или видео в интернет или други канали без негово съгласие, на слухове, клюки и заплахи в 

социалните мрежи, крадене на самоличност и др. 

 

 

ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 

ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ 

 

І. 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. 

  Единният механизъм за противодействие на тормоза е разработен от Министерството 

на образованието, младежта и науката с участието на МТСП, АСП, ДАЗД, МВР, ЦКБППМН 

и неправителствените организации – НМД, фондация „Стъпки за невидимите деца в 

Българи”. фондация „Асоциация Анимус”, Дружеството на психолозите в България и 

УНИЦЕФ. 

 

ІІ. Цел 

    

mailto:s_vetrino@mail.bg


СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ХРИСТО БОТЕВ“ 
СЕЛО ВЕТРИНО, ОБЩИНА ВЕТРИНО, ОБЛАСТ ВАРНА 

Тел: 051612140; 0893450900 факс: 051619314 е-mail: s_vetrino@mail.bg web: souvetrino.org 
 

Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на координирани и 

последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна 

среда. 

 

ІІІ. Задачи: 

 

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в 

училище. 

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

 

ІV. Общи положения 

 

1. Координационният съвет има делегирани отговорности, отговаря за планиране, 

проследяване и координиране на усилията за справяне с тормоза. Съветът се ръководи  от 

педагогическия съветник. 

2. Превенцията на тормоза включва комплекс от мерки, които най-общо имат за цел 

ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, допринасящи за 

насилието. 

3. Комплексът от превантивни мерки трябва да включва всички възможни аспекти и 

форми на тормоза, ясно да фокусира вниманието върху участието на всички групи и да се 

планира на три нива - класна стая/паралелка, училище, общност. 

4. За да се изгради защитната мрежа е необходимо да се поставят ясни граници, 

изграждане на ценности, правила и процедури, които не допускат прояви на насилие и 

тормоз във взаимоотношенията в училище 

5. 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. 

6. Важно е да не бъдат омаловажавани и първите прояви на влошаване на отношенията 

между децата и поведение, което е неприемливо. Необходимо е още при най-малките 

сигнали и съмнения за тормоз да се предприемат стъпки, за да се предотврати ескалация на 

насилието и да се изпрати ясно послание, че такова поведение няма да бъде толерирано. 

Вниманието трябва да бъде насочено както към проявите на физически тормоз, така и към 

неговите социални и психологически форми. 

 

 

Състав на Координационният съвет: 

 

Съставът на КС е избран на заседание на Педагогически съвет. 

Председател: Красен Добрев -  пед.съветник  

Членове:   

1. Пламена Георгиева – начален учител 

2. Ивелина Иванова - учител                 

3. Ивелина Димова – учител 

4. Пламена Димитрова – медицинска сестра в училището 

5. Катя Колева – представител на родителската общност 

6. Ангел Петров – председател на УС 
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Популяризиране 

 Заснемане на всички дейности. Отделните събития ще бъдат отразени на сайта на 

училището,  табла, отразяване в местните медии.  

 

Дейности по разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на 

тормоза в училище 

 

1. Сформиране на училищен координационен съвет и запознаване на педагогическия 

съвет, родителите и учениците с превантивните мерки. 

Срок: 30.09.2018 г. 

Отговорник: Директор 

2. Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в 

процеса. 

Срок: 20.10.2018 г. 

Отговорник: Класни ръководители, педагогически съвеник 

3. Оценка на проблема, през мнението на учениците – с помощта на стандартизиран 

въпросник. 

                             Срок: 30.10.2018 г. 

Отговорник: Педагогически съвеник 

4. Анализ на проявите на училищен тормоз и наличните правила и решения за 

справяне с него.  

Срок: 30.11.2018 г. 

Отговорник: Педагогически съвеник, Координационен съвет 

5. Поддържане на непрекъсната връзка между класните ръководители и родителите 

за противодействие срещу проявите на тормоз. 

Срок: постоянен 

Отговорник: Класни ръководители, педагогически съветник 
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6. Провеждне на индивидуални консултации с деца понасящи или извършители на 

тормоз.   

Срок: постоянен 

Отговорник: УКС, класни ръководители, психолог 

7. Поддържане на единен регистър за регистриране на ситуации на тормоз в 

училището. Регистърът да включва описание на ситуацията, вида тормоз, 

участници, наблюдатели, предприети мерки. 

Срок: постоянен 

Отговорник: УКС 

8. Привличане на родители - специалисти от областта на помагащите професии, с 

чиято помощ могат да се реализират училищни инициативи. 

Срок: постоянен 

Отговорник: УКС 

9. Привличане на родители, които могат да станат посредници между училището и 

родителите или други организации и институции 

Срок: постоянен 

Отговорник: УКС 

10. Работа с родители, които могат да осигуряват ресурси, за изпълнение на 

училищните дейности 

Срок: постоянен 

Отговорник: УКС 

Дейности на ниво училище: 

1. Конкурс за най-усмихнат клас  

Срок:октомври 

Отговорник:УС,пег.съветник 

2. Отбелязване на Ден на народните будители    

Срок: 01. ноември 

Отговорник: УС  

3. Забавна родителска среща 
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Срок: м. ноември 

Отговорник: педагогически съветник, психолог, КС, УС 

 

 

4. Ден за борба против СПИН  

                                                                                              Срок: 30. ноември 

                                                                                      Отговорник: УС, пед.съветник  

 

5. Коледен базар  

Срок: 12,13,14. декември 

Отговорник: УС, пед.съветник  

6. Най-красива класна стая – оценка на коледна украса 

Срок: 20. Декември  

Отговорник: УС, пед. съветник  

 

7. Ден на розовата фланелка - „Ден за борба с тормоза в училище” 22.02.2018г. 

Срок: 22. февруари 

Отговорник: педагогически съветник, психолог, УС  

8. Най-красива класна стая – украса с мартенички  

                                                                                                                                      Срок: 01. март 

                                                                                Отговорник: пед.съветник, психолог, КС, УС 

 

9. Ден на самоуправлението 

 

Срок: 11. март 

Отговорник: педагогически съветник, психолог, УС  

10. Ленти с предизвикателства  

Срок: 01. април 

Отговорник: педагогически съветник, психолог, УС  

11. Пролетен базар с търг 

Срок: 10. април 

Отговорник: педагогически съветник, психолог, УС  

 

 

 

 

 Училищна система за насочване към други служби  

Създаване на регистър на училището за регистриране на случаи на тормоз между учениците. 
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Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва от учител, който я е наблюдавал с цел да се 

проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция. 

Класните ръководители разглеждат вписаните в регистъра случаи и предприемат съответни 

мерки като взаимодействат с родители на учениците, с учителите и пед.съветник. 

В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни прояви, 

Координационният  съвет предлага на Директора да бъде потърсено съдействие от страна на 

отдел „Закрила на детето”, месната комисия БППМН и полицията. 

С настоящия План да се запознаят членовете на педагогическия колектив. 

На родителски срещи да бъдат запознати родителите с цел популяризиране работата на 

координационният съвет. 
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