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I. Анализ на причините и проявите на насилие в училище, мерки
за предотвратяване на училищния тормоз и агресия
1. Причини за насилие в училище:
1. Нисък социален статус на учениците и семействата от ромски произход.
2. Недостатъчни социални умения и нагласи у учениците за справяне с неприемливо
поведение.
3. Липсата на родителски контрол и нужното съзнание в семейството за изграждане на
ценностна система и осъзнаване на приемливо поведение у децата.
4. Неосъзнат заучен модел на поведение от обкръжението – родители, телевизия, игри,
интернет.
5. Неспособност за справяне с изискванията на училищното образование на някои ученици, в
следствие на което защитната им реакция поражда агресия.
6. Неосъзнати от учениците с агресивно поведение наказателни мерки.

2. Прояви на насилие в училище
2.1. Физическо насилие – между ученици от един клас или между ученици от различни
класове – блъскане, спъване, удряне.
2.2. Психическо насилие - между ученици от един клас или между ученици от различни
класове – кражби, повреждане и хвърляне на вещи, заплашване.
2.3. Вербално насилие - между ученици от един клас или между ученици от различни
класове – подигравки, заплахи, обиди.
2.4. Социален тормоз - между ученици от един клас или между ученици от различни
класове – изолиране.

3. Изводи
1. Необходимост от допълнителна работа на класните ръководители с цялата група/клас/
ученици в ЧК – презентации, беседи, анкети, дискусии
2. Индивидуален подход към отделни ученици с агресивно поведение – екипи за обща
подкрепа за личностно развитие по конкретен случай.
3. Терапевтични групи за справяне с неприемливото поведение у учениците – пед. съветник
и екипи за обща подкрепа за личностно развитие.
4. Постоянна връзка с родителите на ученици с проблемно поведение, съвместна работа
семейство – училище.
5. Допълнителна помощ от други институции – Община Варна, МКБППМН – район
„Младост”, Дирекция „Социално подпомагане”, отдел „Закрила на детето“, III РПУ.
6. Допълнителна помощ от неправителствени организации – БЧК, сдружение „Съучастие“,
дружество „Майка”, Българо-германско дружество с нестопанска цел СА „Св. Андрей”
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II. План за противодействие на училищния тормоз
Цели на плана за справяне с насилието в училище

1.

1.1. Превенция на агресивно поведение и прояви на насилие на учениците.
1.2. Приобщаване подлежащите на задължително обучение деца в риск.
1.3. Осигуряване възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване към
гражданското общество.
1.4. Да се възпитават у учениците коректни и толерантни междуличностни
взаимоотношения.

Основни задачи

2.

2.1. Ограничаване на условията, пораждащи извършването на негативни агресивни прояви в
училище.
2.2. Системно провеждане индивидуално-възпитателна работа с ученици, извършители на
агресивни прояви и поддържане връзка с техните родители.
2.3. Системен контрол спрямо учениците, които са склонни към извършване на агресивни
прояви и тормоз – КС за противодействие на тормоза и насилието в училище
2.4. Съвместна работа с МВР, ДПС и отдела „Закрила на детето“ за коригиране на
неприемливите прояви сред подрастващите.
2.5. Провеждане на занятия в ЧК, посветени на гражданско образование и възпитание на
учениците.

3.

Дейности за превенция и предотвратяване на агресията в училище

3.1. Дейности по Механизъм за противодействие на училищния тормоз, провеждане на
анкети за идентефициране на рискови групи и конкретни случаи.
3.2. План на КС за противодействие на училищния тормоз
3.3. План за обхват и приобщаване на деца и ученици за задължително обучение до 16годишна възраст. Мерки за изпълнение на Механизма по обхващане и включване в
образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна
възраст
3.4. Идеи и инициативи за работа по програмата „Закрила и права на детето“.
3.5. Родителски срещи по график и теми
- Индивидуална работа с родители и деца от рисковите групи.
- Посещение по домовете.
3.6. Допълнителни занимания по гражданско възпитание на ученически съвет – ученическо
самоуправление
3.7. Допълнителни занимания по проект “Step in” – с българо-германско дружество „Св.
Андрей“
3.8. Клубове за занимания по интереси
3.9. Приобщаване на учениците към общоучилищния живот като бъдат насърчавани техните
интереси в сферата ма спорта, изкуството и науката като алтернатива на асоциалните
тенденции сред поколението
3.10. Беседи в ЧК.
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3.11. Среща на проблемни ученици с Координациония съвет за противодействие на
училищния тормоз и насилие,.
3.12. Провеждане на корекционно-превантивна дейност на МКБППМН – район „Младост“ с
училищната комисия, класни ръководители, ученици и родители – дискусии, презентации,
беседи/обществен възпитател – Мариана Сербезова/.
3.14. Училище за родители – в помощ на училищните екипи за обща подкрепа за личностно
развитие
3.15. Презентация и беседа по проект „Превенции“ на БЧК /Искра Петрова – специалист
„Младежка дейност “ към ОС на БЧК/.
3.16. Презентации и анкети от НПО.
3.17. Презентации и беседи – III РПУ.
3.18. Съвместна дейност с ДПС от III РПУ.

III. Процедура за подаване , разглеждане и отговаряне на жалби и
сигнали
Чл.2. Предложения, жалби и сигнали се подават в писмен или устен вид. Всяко
предложение, жалба и сигнал трябва да съдържа темата, по която се отправя искането,
както и пълното име, адрес и телефон за контакт на подателя. Към подадените
предложения, жалби и сигнали могат да се прилагат копия на документи, свързани с
описаната тема.
Чл.3. Не се разглеждат анонимни предложения, жалби и сигнали или такива, отнасящи се
до нарушение, извършено преди повече от 1 година.
Чл.4. Писмените предложения, жалби и сигнали се описват в свободен текст и се подават
лично в администрацията на училището – ЗАС – III ет., по пощата на адрес:
гр.Варна, ул. „Козница“ №1 или по електронна поща на адрес: paisii_varna@abv.bg
Чл.8. Подадените предложения, жалби и сигнали се предоставят на директора на
училището за предварителен преглед на документите и определяне дали предметът на
документа е от компетентността на училището. Ако преценката е, че документът не е в
правомощията на училището, същият се препраща по компетентност на съответното
ведомоство, като писмено се уведомява жалбоподателя за предприетите действия.
Чл.9. Процедурата за разглеждане на предложение, жалба или сигнал започва с резолюция
на директора на училището и назначаване на комисия.
Чл.10. За всеки конкретен случай директорът назначава комисия, като в състава и
задължително се включва и представител на непедагогическия персонал.
Чл.11. Комисията за предложения, жалби и сигнали разглежда всяко постъпило
предложение, жалба или сигнал и в 7-дневен срок изготвя писмен доклад, който
предоставя в администрацията на училището, заедно с всички събрани доказателства по
случая. Когато за решението на конкретно предложение, жалба и сигнал е необходимо
събиране на допълнителна информация по случая, което изисква повече технологично
време, подателят се уведомява писмено, като се излагат съответните мотиви.
Чл.12. Директорът се произнася по доклада на комисията в седемдневен срок от
предаването му с мотивирано решение.
Чл.13. Длъжностните лица в администрацията на училището изпращат до подателя
решението на директора с писмо с обратна разписка.
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Чл.14. При постъпване на жалба или сигнал за дете в риск, директорът до 1 час подава
доклад за ситуацията до ОЗД, ДАЗД, МВР и РУО – Варна. Национален телефонен номер за
деца в риск – 116 111
Чл.15. Когато сигналът или жалбата бъдат уважени, незабавно се вземат мерки за
отстраняване на допуснатото нарушение или нецелесъобразност, за което се уведомява
подателя и другите заинтересовани лица.
Чл.16. Производството по предложенията, жалбите и сигналите приключва с изпълнение на
решението на директора.

СИЛВИЯ ГРИГОРОВA
Директор на ОУ ”Отец Паисий” – Варна
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