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СИСТЕМА ОТ МЕРКИ 

ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА  

СИГУРНА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА В 

ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ - РАЗГРАД  

 

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Системата от мерки за реализиране на сигурна образователна среда е разработена на 

основание „Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите в 

системата на предучилищното и училищното образование“, утвърдена със заповед РД09-

5906/28.12.2017 г. на МОН. 

 

 Системата от мерки за реализиране на сигурна образователна среда е приета с 

Протокол №1/17.09.2018 г. на Педагогически съвет, утвърдена със заповед на директора 

РД№ 08-477-063/17.09.2018 г.  
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Система от мерки за реализиране на  сигурна образователна среда 

 

Цел: 

Изграждане на целенасочена и последователна политика за превенция и интервенция 

на проявите на насилие и тормоз в образователната институция. 

Формиране и утвърждаване на общоучилищна култура на ненасилие и позитивна 

учебна среда в ОУ „Васил  Левски“ - Разград чрез изграждане на ценности, правила и 

процедури, предотвратяващи насилието и тормоза в училище. 

  

Задачи: 

1. Разработване и въвеждане на превантивни мерки за предотвратяване и 

противодействие на тормоза в училище. 

2. Изграждане на позитивен организационен климат. 

3. Утвърждаване на позитивна дисциплина. 

4. Преодоляване на факторите, водещи до прояви на насилие и тормоз между 

учениците в училище. 

5. Продължаване дейността на Училищния координационен съвет за справяне с 

насилието. 

 

 

ДЕЙНОСТИ: 

І. Превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище 

 

1. Създаване на Училищен координационен съвет за планиране, проследяване и 

координиране на усилията за справяне с насилието и тормоза:  

Срок – м септември 2018 г. 

Отг. директор 

2. Оценка на ситуацията в ОУ „ Васил Левски“   

Срок: 17.09. до 20.10.2018 г. 

Отг:  училищен психолог, 

педагогически съветник 

3. Представяне и Анализ на „Оценката на ситуацията в ОУ „ Васил Левски“  на 

Училищния координационен съвет. Актуализация на училищния механизъм за 

противодействие на тормоза и насилието с Едногодишен план от 

Координационния съвет на базата на резултатите от „оценката на ситуацията” и 

спецификата на образователната институция с ясни срокове, ангажименти и 

отговорности за дейностите по превенция и интервенция на насилието и тормоза,  

Срок: октомври – ноември  2018 г. 

Отг. Училищния психолог 

 

4. Представяне резултатите „Оценката на ситуацията в ОУ „ Васил Левски“ на 

тематичен педагогически съвет. Приемане на актуализация на училищния 

механизъм за противодействие на тормоза и насилието с План на базата на 

резултатите от „оценката на ситуацията” и спецификата на образователната 

институция. 

 

Срок: октомври – ноември  2018 г. 

Отг: Председател на  Координационен съвет 
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ІІ. Осъществяване на дейности по превенция на насилието и тормоза. 

1. Дейности по превенция на равнище институция: 

1.1. Създаване/актуализиране на етичен кодекс на училищната общност. 

Срок: октомври – ноември  2018 г. 

Отг: Председател комисия по етиката  

1.2. Създаване/актуализиране на единни училищни правила в две стъпки: 

Стъпка 1: изработване на правила на поведение и ценности от всеки клас. 

Срок: септември 2018 г. 

Отг. класни ръководители  

Стъпка2: обобщаване на правилата на ниво институция и вписването им в 

Правилника за дейността на институцията. 

Срок: октомври 2018 г. 

Отг: педагогически съветник, председатели ЕКК 

 

1.3. Внасяне на промени в Правилника за дейността на институцията при 

необходимост. 

Срок: октомври – ноември  2018 г. 

Отг: педагогически съветник, Председател на  

Координационен съвет 

 

1.4. Запознаване на цялата училищна общност с определянето, проявлението и 

последиците от насилието и тормоза и с процедурите за реагиране в ситуации 

на тормоз. 

Срок: постоянен 

Отг: Координационен съвет 

 

1.5. Подобряване на системата от дежурства с оглед недопускане на насилие и 

тормоз.  

Отг.: директор, ЗДУД, ЗДАСД  

Срок: м. ноември 2018 г. и при нужда 

 

1.6. Реализиране на специализирани обучения на педагогическия персонал по теми 

свързани с превенцията и справянето с насилието и тормоза. 

Отг. По плана за квалификация 

Срок: постоянен 

 

1.7. Информиране за наличните ресурси в общността -  съществуващи услуги и 

програми за превенция и противодействие на насилието на тормоза в 

училище.  

Срок: постоянен 

Отг: педагогически съветник, 

училищния психолог 

 

 

2. Дейности за превенция на ниво клас. 

2.1.  Създаване на правила за поведение във всяка паралелка, договаряне на процедура, в 

случай на нарушаване на правилата. Поставяне на видно място в класната стая. 
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Отг.: класни ръководители  

Срок: м. октомври 2018 г. 

 

2.2.  Обучителни дейности и работа с класа, водени от учител/класен 

ръководител/педагогически съветник: групова работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви 

игри, споделяне на опит. 

Отг.: кл. ръководители, училищен психолог,    

педагогически съветник  

Срок: постоянен 

2.3.  Прилагане на обучения за развитие на личностните и социалните умения на децата по 

заявка на класен ръководител или при конкретен случай. 

Отг.: училище психолог,  педагогическия 

съветник  

Срок: постоянен 

2.4.  Използване на подход ориентиран към децата, осигуряване на условия за участие на 

учениците в реализирането на дейностите по превенция (реализиране на различни 

инициативи и проекти, идващи от учениците). 

Отг.: кл. ръководители, педагогически 

съветник, училище психолог 

Срок: постоянен 

 

2.5.  Осигуряване на участие на децата в подготовката, организирането и реализирането на 

дейностите по превенция; 

Отг.: кл. ръководители, учители ЦОУД 

педагогически съветник, училищен 

психолог 

Срок: постоянен 

 

2.6.  Планиране на конкретни дейности по превенция на ниво група/клас – отбелязване на 

празници, участие в инициативи, уъркшопи, организиране на ателиета и др.;  

Отг.: кл. ръководители, учители ГЦОУД 

Срок: постоянен 

 

2.7. Планиране на конкретни дейности за реализиране на партньорство с родители – 

провеждане на тематични срещи, организиране на работилници за родители и др. 

Отг.: кл. ръководители, учители ГЦОУД 

Срок: постоянен 

2.8.  Изработване и разпространение на информационно-образователни материали, 

съобразени с различните възрастови групи и свързани с: 

● превенция на тормоза;  

● правата и задълженията на децата. 

Отг:кл. ръководители, Училищен 

координационен съвет  

     Срок: постоянен 

3. Дейности за превенция на ниво родители: 
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3.1.Запознаване на родителите с „Механизъм за противодействие на тормоза и 

насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното 

образование“ на тематична родителска среща и обсъждане на начините, по които 

те могат да се ангажират в противодействието на тормоза в училище. 

 

Отг.: класни ръководители  

Срок: м. октомври 2018 г. 

 

3.2. Привличане на родителите в реализирането на ценни училищни инициативи, 

свързани с превенцията на насилието в училище. 

 

Отг.: класни ръководители 

Срок: постоянен 

 

4. Насочване при необходимост към основни здравни и социални услуги за децата и 

семействата. 

Отг.: педагогическия съветник  

Срок: постоянен 

Г. Регистриране на ситуации на тормоз: 

ІІІ. Дейности за интервенция 

1. Създаване/актуализиране на процедури за действие при инциденти, работа по 

случай, включително насочване към услуги; 

Срок: постоянен 

Отг: училище психолог, 

педагогически съветник,  

 

2. Въвеждане на Дневник за случаи на насилие и тормоз за съответната учебна 

година. Дневникът за описване на ситуациите на тормоз се съхранява при 

училищния психолог. 

Срок: постоянен 

Отг: училищния психолог 

3. Изготвяне на годишен доклад от Координационния съвет и препоръки за 

създаване на по-сигурна образователна среда до ръководството на институцията. 

 

Срок: юли 2019 г.  

Отг: училищен координационен съвет 

 


