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1. Оценка на проблема с насилието и формите на тормоз в училище – извършва се регулярно
в началото на учебната година.
Срок: м. септември
2. Създаване на координационен съвет –
отговаря за планиране, проследяване и
коодиниране на усилията за справяне с тормоза в училище.
Срок: м. септември
3. Дейности:
3.1. Изработване на общи правила за поведение и договаряне на процедура в случай на
нарушаване на правилата на ниво класна стая, училище, общност – училищна
политика,система от дежурства и система за съобщаване в случай на тормоз.
Срок:15 октомври
3.2. Вписване на промени в Правилника за дейността на училището с оглед обезпечаване на
изпълнението на „Плана за противодействие на училищния тормоз”
Срок: м.септември
3.3. Въвеждане на защитна мрежа – запознаване на училищния персонал с „Плана за
противодействие на училищния тормоз”, включително и родителите. Запознаване с Графика
за дежурствата и механизмите за свързване с членовете на координационния съвет.
Срок: м.октомври
3.4. Използване на подхода за работа с връстници, включване в плана на Ученическия съвет
обучение на учениците като естествени помощници при случаите на тормоз в училишщната
среда.
Срок: м.ноември
3.5. При случай на тормоз изготвяне Протокол за тормоз – ниво на тормоз и Доклад за
решението на коорд. съвет на ПС за ученика. Процедурата ще бъде изпълнена съгласно
Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.
Срок: постоянен
3.6.Създаване на единен регистър за отбелязвяне на всяка ситуация на тормоз от учителя,
който я е наблюдавал.
Срок:м. септември
3.7. При регистриране на ситуация на тормоз според „Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за
взаимодействие при кризисна интервенция” насочване на ученика към центрове за превенция
и консултативни кабинети към местната комисия за БППМН, отдела „Закрила на детето”,
полицията и останалите участници в мултидисциплинарния екип по силата на
координационния механизъм.
Срок: постоянен
3.8. При констатиране на случай „Дете в риск” прилагане незабавно Закона за закрила на
детето, чл.7(1) и (2). За осведомеността на учениците поставяне информация за Държавната
агенция за закрила на детето и функциониращата Национална телефонна линия за деца в
риск - тел. 116 111 на информационното табло до кабинета на педагогическия съветник.
Срок: постоянен
3.9. Провеждане на серия от фокус-групи в края на учебната година с участието на деца от
различни възрасти, родители и учители и др.
Срок:м. юни
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