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Приет на ПС №……………………………………………….. 



 Координиращия екип към училището е отговорен за общата подкрепа на личностното развитие на 

учениците се реализира в подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на 

способностите и уменията им и се прилага в съответствие с индивидуалните образователни 

потребности на всеки ученик, идентифициране на деца в риск, прилагане на механизма за 

противодействие на училищния тормоз, изработване на училищна политика за противодействие на 

тормоза. 

В срок до 15.09.2019г. се извършват промени в състава на координиращия екип.  

 

Цел 

Целта е осигуряване на обща подкрепа за личностно развитие, подкрепа за равен достъп до 

качествено образование и за развитие потенциала на учениците от гимназията с оглед на тяхната 

личностна, професионална и гражданска реализация в общността. 

 

Ключови ценности  

 

Позитивна образователна среда  

Позитивна дисциплина  

Позитивна училищна общност  

 

  План на дейностите  

 

Дейност 1.  Осигуряване осъществяването 

-на Екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти за изграждане на 

позитивен микроклимат и създаване на условия за сътрудничество, ефективна комуникация и 

отношения на загриженост между всички участници в образователния процес. 

-спазване на Етичен кодекс на училището.    

-обсъждане на дейностите за обща подкрепа в която се включват учениците: обмен на информация 

и на добри педагогически практики с цел подкрепа и повишаване ефективността на 

педагогическите подходи.                                                            

-провеждане на регулярни срещи между класния ръководител, учители и др. педагогически 

специалисти с цел преглед и обсъждане на информация за обучението и развитието на учениците; 

набелязване на конкретни мерки за обща подкрепа на ученици; предоставяне на информация на 

родителя за ученика и при необходимост поканване на срещи. 

 

 Дейност2. Насочва учениците към консултации по учебни предмети. 

 Допълнителното консултиране по учебни предмети е достъпно за всички ученици. 

 -предоставя се от учителите по предмети ежеседмично в рамките на учебната година  

- директорът на училището утвърждава график в началото на учебната година в който се определя 

приемно време и място на всеки учител, поставя се на видно място в сградата на училището у.  

-класните ръководители информират родителите за възможностите за допълнително консултиране 

по учебните предмети.  

-времето за допълнително консултиране е част от работното време на учителите. 

 

 

Дейност 3. Координиращия екип съдейства за осъществяване на връзка между училището и 

пазара на труда. Кариерно ориентиране на учениците. 
-криерното ориентиране в училищното образование включва взаимно допълващи се дейности за 

информиране, диагностика, консултиране, посредничество и проследяване с оглед подпомагане на 

учениците в техния самостоятелен и осъзнат избор на образование и/или професия и осъществяване 

на връзка между училището и пазара на труда.  



-индивидуалното и груповото информиране и консултиране, индивидуалната и групова работа и 

работата по програми за кариерно ориентиране.  

-информирането се отнася до:  

1. видовете подготовка в училищното образование, профилите и специалностите от професии;  

2. институциите в системата на предучилищното и училищното образование и висшето образование 

и реда и условията за прием на ученици и студенти;  

3. динамиката и потребностите на пазара на труда. 

 -консултирането е насочено към:  

1. разкриване на интереси, нагласи и мотивация за избора на образование и професия;  

2. формиране на умения за планиране на учебното и личното време; 

3. формиране на умения за планиране на кариерното развитие;  

4. преодоляване на грешки, свързани с избора на образование и професия от учениците;  

5. решаване на вътрешни и външни конфликти, свързани с възможностите за образователна, 

професионална и личностна реализация.  

-работата по програми за кариерно ориентиране. 

 

Дейност 4. Екипа насочва ученици  към  занимания по интереси. 
-дейности за стимулиране развитието на личностни качества, социални и творчески умения и изяви 

на способностите в областта на науките, технологиите, изкуствата, спорта, глобалното, 

гражданското, здравното и интеркултурното образование, образованието за устойчиво развитие, 

както и за придобиване на умения за лидерство;  

- изяви, свързани с образователни, творчески, възпитателни, спортни и спортно- туристически 

дейности по проекти, програми и други на общинско, областно, национално и международно 

равнище;  

- обучение по учебни предмети и модули, както и участие в дейности, чрез които се придобива 

допълнителна подготовка от учениците. 

Заниманията по интереси може да се провеждат чрез различни организационни педагогически 

форми – клуб,  секция, отбор и други. 

 

Дейност5. Поощряване с морални и материални награди. 
Координиращия екип дава предложения относно: 

-  поощряването с морални и материални награди за високи постижения в образователната дейност, 

в заниманията по интереси и за приноса им към развитието на училищната общност  

 

Дейност6. Грижа за здравето . 
Координиращия екип съдейства за: 

 -осигурявато и създаване на условия за достъп на  учениците до медицинско обслужване.  

- организиране на  програми, свързани със здравното образование, здравословното хранене, първа 

долекарска помощ и други.  
  
Дейност7. Превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение 

-дейностите за превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение имат за цел 

изграждане на позитивен организационен климат в училището, включително чрез психологическа 

подкрепа. 

-психологическата подкрепа е насочена към учениците, педагогическите специалисти и родителите.  

-психологическата подкрепа се осъществява от психолог и включва: 

 1. създаване на условия за сътрудничество и ефективна комуникация между всички участници в 

образователния процес; 

 2. предоставяне на методическа помощ на учителите за превенция на насилието и за преодоляване 

на проблемното поведение на децата и учениците;  



3. извършване на групова работа с ученици и/или кризисна интервенция; 

4. дейности чрез способ за разрешаване на възникнали конфликти – Училищна Медиация 

- подаване на заявление за доброволно участие, 

- наличие на сформиран училищен екип  обучен да прилага методите на Медиация, 

- наличие на обучени ученици прилагащи методите на училищната медиация при нужда. 

 

Дейност 8.  

Разработване и въвеждане на система за предотвратяване и противодействие на тормоза в 

училище. Разпознаване на видовете насилие: 

- Физическото насилие – причиняване на телесна повреда включително причиняване на болка 

или страдание без разстройство на здравето. 

- Психическо насилие – са всички действия, които могат да имат вредно въздействие върху 

психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно отношение, заплаха, 

дискриминация. 

- Сексуално насилие и злоупотреба – е участието на дете в сексуални действия, които не 

разбира напълно и за които не е в състояние да даде информирано съгласие, или които са в 

нарушение на законите или социалните табута на обществото. 

- Тормоз : Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете и се повтаря 

многократно във времето. Обхваща много широк спектър от поведения: преки нападения или не 

преки. 

- Физически тормоз – блъскане, щипане, разрушаване, удряне, затваряне в някое помещение. 

- Вербален тормоз – словесни изрази, които имат за цел да унижат и оскърбят детето на база 

раса, пол, религия. Включва подмятания, подигравки, обиди, заплахи. 

- Социален тормоз – избягване, игнориране, изключване от дейността, разпространение на 

злобни слухове. 

- Сексуален тормоз – представлява всяка форма на нежелано поведение със сексуален характер, 

водещо до накърняване достойнството на лицето. 

  -        Кибертормоз -  Тук спада разпространяването на  обидни ,заплашителни и подигравателни 

текстове и съобщения по мобилен телефон или в социалните мрежи; разпространяване на материали, 

които оронват достойнството на детето или го унижават. 

Изработване и прилагане на училищна политика за противодействие на тормоза. 

1. Изработване на училищен Механизъм за противодействие на училищния тормоз: 

1.1.Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с 

Механизма за противодействие на училищния тормоз между учениците в училище.   

                                                                                                                       Срок: м.Септември 

1.2.Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие и с Механизма на 

противодействие на училищния тормоз между учениците в училище. 

                                                        Срок: първата седмица на м.Октомври 

1.3.Определяне на координационен екип 

                                                                      Срок: До 15.09.2019г. 

1.4.Извършване на оценка на тормоза между учениците в училището в началото и в края на 

учебната година. 

                                                     Срок: началото и в края на учебната година. 

1.5.Анализ и обобщаване от координиращия екип на резултатите от изследването. 

                                                                                                                                Срок: м.Ноември  

1.6.Запознаване с обобщените резултати  

                                                                                        Срок: м.Ноември  

1.7.Разработване от координиращия екип план за съответната учебна година за противодействие 



на училищния тормоз. 

1.8. Създаване на единни правила за задълженията на всички служители свързани със 

случаите на тормоз изготвени от координиращия екип. 

                            Срок : до края на м.Октомври 

1.9. Въвеждане на Дневник на случаите на тормоз 

                                                                       Срок : началото на учебната година 

 

Дейност 9. Предприемане на действия в случай на инцидент, насилие и други критични 

ситуации.  

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, в следствие на което е 

наличен риск от увреждане на неговото физическо или психическо здраве. 

Дете в риск: По смисъла на т.11 на Допълнителните разпоредби на Закона за закрила на детето: а) 

чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито родителски права 

са ограничени или детето е останало без тяхната грижа.; б) което е жертва на злоупотреба, насилие, 

експлоатация или всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в/или извън 

семейството му; в) за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие; г) което страда от увреждания; д) за което 

съществува риск от отпадане от училище. 

Действие на образователната институция: 

- Служителят, свидетел на случилото се или уведомен за него се намесва незабавно, за да 

преустанови проявата на насилие 

- Служителят свидетел на случилото се сигнализира незабавно медицинското лице в 

училището. 

- Незабавно сигнализира на директорът на образователната институция, класния ръководител, 

родителите.  

-  

 При нужда от кризисна интервенция:  

В случай на травматично събитие постъпило за група ученици в следствие на упражнено 

насилие, водещо до риск от увреждане на физическото или психическото здраве, координиращия 

екип сезира Държавната агенция за закрила на детето с искане за провеждане на кризисна 

интервенция. 

Дейност 18. Дейности на равнище клас.  

1. Превенция на равнище клас, която включва периодични обучителни дейности при работата с 

класа 

 Обучителни дейности в които водеща роля има класния ръководител: всички форми на 

групова работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, споделяне на опит. 

        2. Интервенция на равнище клас се отнася до първо ниво – ниско нарушаване на правилата и 

второ ниво – повтаряне на едни и същи нарушения на правилата или с по-сериозни последици. 

 Съвместни действия между класен ръководител и училищен психолог. В случай, че са на 

лице поредица от ситуации от първо ниво може да се предприемат допълнителни занятия 

с целия клас с подкрепата на психолога. Ако са на лице други повторяеми фактори, тези 

фактори следва да се вземат в предвид и по преценка на класен ръководител или учител, 



който ги констатира да се информира координиращия екип. Ситуация от второ ниво се 

вписва в Дневника на случаите на тормоз.  

 Насоки за интервенция  

- Разпознаване на тормоза от страна на учителя – по-голяма част от ситуациите на тормоз могат 

да бъдат овладени от учителите, а някои от самите деца. На първо място е важно да се 

разграничават случаите в които, не се касае за тормоз а само за игра или приятелско 

премерване на силите между децата. З а целта е необходимо да се наблюдава поведението на 

децата, включително и на тези, които само присъстват без активно да участват. 

- Прекратяване на ситуация на тормоз – задължение на всеки учител е да се намеси, за да 

прекрати ситуация на тормоз, на която е станал свидетел или е получил сигнал (от дете, 

родител или друг служител от училището) – в случай на физически тормоз децата трябва да 

бъдат разделени и да се прекрати физическия контакт между тях незабавно; не трябва веднага 

да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за насилието или да се изяснява 

ситуацията. Това може да се случи на по-късен етап. Важното е учителят ясно да обяви пред 

всички, че това е насилие и то е недопустимо поведение; Когато става въпрос за първа проява, 

която не е тежка по отношение на нанесената вреда, може да се приложи подходът за 

възстановяване на щетата или да се наложи друга предварително съгласувана мярка. 

- Подход за възстановяване на щетата – основава се на принципа, че „всяка щета, нанесена на 

друг, трябва да бъде възстановена” и включва съответните действия в тази насока. Подходът 

за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с детето, което е 

извършило насилие, за да му се помогне да разбере какви са последствията от неговата 

постъпка. Поради тази причина е най-добре този подход да се приложи от класния 

ръководител или училищния психолог. Важно е учителят със спокоен и умерен тон, както и с 

държанието си, да покаже ясно, че проблемът е в начина на поведение, а не в личността на 

самия ученик и че се действа с оглед отново да се възстановят ценностите, към които цялото 

училище се придържа, а не за да бъде наказан.  

18.3. Действия при тежък инцидент или при повторна ситуация на насилие или тормоз – При 

повторна ситуация на насилие или когато има случай на тежък инцидент се следват предписанията 

от механизма описани в Таблица 1. 

 При тежки инциденти се препоръчва работа в групов формат в затворено пространство; 

 Работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към формиране на 

умения за справяне с подобно поведение; 

 Погрешно е открито и публично пред другите деца да се оказва подкрепа на 

потърпевшото дете, защото това допълнително ще урони достойнството на детето пред 

неговите връстници; 

 Необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се спомене кои ще 

бъдат уведомени за случилото се; 



 Детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е особено важно ако 

насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с училищния психолог; 

 Не е препоръчително да се прави среща между детето, върху което е упражнено насилието 

и детето, и детето, което е извършило насилието, с цел да се помирят и да се разберат. 

Такива срещи могат да доведат до неблагоприятни последствия. 

18.4.  Насочване на детето и неговите родители към програми и услуги в общността – 

Насочването на детето и неговите родители към към консултации и психологическа работа след да 

се осъществява от училищния психолог или от класния ръководител. Важно е насочването да се 

направи конкретно и с грижа, за да могат родителите и детето да се възползват, а не да го приемат 

като мярка за наказание. 

Услуги в общността: 

- Център за обществена подкрепа; 

- Център за социална рехабилитация и интеграция. 

Дейност 19. Подаване на сигнал за дете в риск 

1. Кога се подава сигнал за дете в риск.  – Съгласно Закона за закрила на детето, чл.7(1) „Лице, 

на което стане известно, че дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция 

„Социално подпомагане”, Държавна агенция за закрила на детето или Министерството на 

вътрешните работи. (2) Същото задължение има всяко лице, на което това е станало известно във 

връзка с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако е обвързано с професионална 

тайна”.  

2. Кой може да подава сигнал за дете в риск от насилие и тормоз -  от страна на училището всеки 

един професионалист, работещ в системата на образованието, може да подаде сигнал към отдел 

„Закрила на детето” по местоживеене на детето.  Това може да бъде директор, учител, училищен 

психолог, възпитател, хигиенист и т.н. Сигналът може да бъде подаден от името на училището, като 

се описва цялата събрана информация по случая.  

3. Къде може да се подава сигнал за дете в риск от насилие и тормоз – към Държавна агенция за 

закрила на детето функционира Национална телефонна линия за деца  116 111. Предоставя 

консултиране, информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми свързване с деца. Към нея 

при необходимост могат да се обръщат и професионалисти. 

 

 

 Координиращия екип заседава в началото и в края на всеки учебен срок, като 

заседанията се протоколират. 

 



При възникнала необходимост от обща подкрепа членовете на екипа насрочват 

допълнителни заседания.



 





 


