
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН ВАЗОВ“, ГР. СТАРА ЗАГОРА 

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД 

УЧЕНИЦИТЕ 

 

Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен училищен подход, полагане 

на координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване 

на по-сигурна училищна среда. 

І. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕРСОНАЛА 

1. УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ:  

Планира, проследява и координира дейноститеза справяне с тормозана ниво 

училище.Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности, 

правила и последици.Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и 

проследяване на случаите на тормоз.Прави мотивирани предложения до директора с 

цел подобряване на работата.Подпомага класните ръководители с материали или 

консултации със специалисти, съдейства за организиране на периодични обучения на 

учителите по темата за насилието. 

2. УЧИЛИЩЕН ПСИХОЛОГ  

Всяка година извършва оценка на ситуацията в училищечрез различни анкети и 

методики и я представя пред Педагогически съвет.Съхранява протоколите за 

докладване на случаи на насилие.Участва в екипите за работа по случай и разработва 

програми за работа с деца в риск.Участва в дейността на Училищния координационен 

съвет.Обучава групи от връстници и подпомага работата им като посредници при 

конфликти. 

3. КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

В началото на годината провеждат занятия в часа на класа, посветени на тормоза и 

насилието. С помощта на учениците приемат ценности, правила и последици при 

прояви на насилие. Постерите с приетите ценности, правила и последици се поставят на 

видно място в класната стая.Запознават учениците спроцедуратаза съобщаване на 

случаи на тормоз.Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно 

утвърдените процедури и приетите правила и последици.За всеки инцидент или проява 

на насилие попълват протокол, който предават на училищния психолог.Участват в 

работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им.Провеждат 

периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат да привличат 

различни специалисти, напр. от Центъра за превенция на насилието, МКБППМН и др. 

Информират учениците за Националнатателефонна линия за деца 116111. Информират 

родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и процедури. 

Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище. 

4. УЧИТЕЛИ, КОИТО НЕ СА КЛАСНИ РЪКОВОДИТЕЛИ 

Включват темата за насилието в учебни единици, при които това е 

възможно.Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на 

сътрудничество и взаимопомощ. Познават и използват установената система за 

информиране и съобщаване за случаи на тормоз над ученици.Познават правилата и 

последствията на класа, прилагат ги и изискват от учениците да ги прилагат. 

5. ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ 

Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство. 

Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на 

дежурството им. Оказват съдействие на охраната при установени от тях нарушения на 

ученици и докладват на училищното ръководство, като попълват протокол, отразяващ 

инцидента. 

6. ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 



Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните 

помещения, за които отговарят.Познават основните принц 

ипи на действие и ги прилагат –правила, последствия, протокол за реагиране на 

насилие.Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на класен ръководител, 

заместник-директор, директор. 

ІІ. ПРОЦЕДУРА ЗА ИНФОРМИРАНЕ И СЪОБЩАВАНЕ НА СЛУЧАИ 

За ученици–жертва на тормоз се създава електронна форма за подаване на сигнал –на 

електронна поща souvazovsz@abv.bg. 

Всеки класен ръководител може да поговори с учениците си от класа и за други форми 

и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа.  

Всеки учител и служител, наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да 

информира училищното ръководство чрез попълване на формата  за протокол. 

 

ПРОЦЕДУРИ ЗА РЕГИСТРИРАНЕ, ДОКЛАДВАНЕ И РАЗГЛЕЖДАНЕ НА 

СЛУЧАИ НА НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ. 

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на 

която е станал свидетел. 

1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в единен регистър 

на училището от учителя, който я е наблюдавал.За целта е утвърден „Протокол за 

отговор на насилие”(Приложение No1). Протоколът може да се попълва на хартиен 

носител. Той се предава на училищния психолог, който го съхранява. При 

необходимост от допълнителна работа с дете –жертва на насилие или дете, 

упражняващо насилие, се изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани 

функции и дейности на екип от психолог, класен ръководител и родител. 

2. Действия в случаи на инцидент, който поставя в риск или уврежда живота и/или 

здравето на ученик:учителят или служителят действат в следната 

последователност:извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват долекарска 

помощ; при непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на 

телефон 112; уведомяват веднага училищното ръководство и училищния психолог; 

уведомяват класния ръководител, който от своя страна уведомява 

родителите/настойниците на детето;описват ситуацията писмено в протокола за 

отговор на насилие. 

3. Действия при установяване, че дете е жертвана насилие или е в риск от такова. 

Всеки служител на СУ „Иван Вазов“, гр. Стара Загора, на когото стане известно, че 

дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми директора на 

училището, замесник-директора или психолога. След проверка на случая директорът 

подава сигнал до Отдел „Закрила на детето”. 

 

ПРОЦЕДУРИ ПРИ УСТАНОВЕН УЧИЛИЩЕН ТОРМОЗ МЕЖДУ 

УЧЕНИЦИТЕ. 
Трябва да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, а само за игра или 

приятелско премерване на силите между децата. За целта е необходимо да се 

наблюдава поведението на децата,  включително и на тези,  които само присъстват без 

активно да участват. По-голямата част от ситуациите на тормоз следва да бъдат 

овладени от учителите, а някои от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна 

преценка. 

Първа стъпка:  Прекратяване на ситуация на тормоз:  

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуация на тормоз, на 

която е станал свидетел.   

   В случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени,  да се 

прекрати физическият контакт между тях незабавно и да се уведоми класния 

ръководител.   



  Не трябва веднага да се разпитва за случилото се, да се обсъждат причините за 

насилието или да се изяснява ситуацията. Това следва да се случи на по-късен етап.  

Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие и то е недопустимо 

поведение.   

Втора стъпка: Реакции спрямо детето, което е упражнило тормоз:   

 Когато става въпрос за първа проява, която не е тежка по отношение на 

нанесената вреда,  може да се приложи подходът за възстановяване на щетата.  Той 

се прилага от класния ръководител или училищния психолог. Подходът за 

възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с детето. 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. Ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният 

ръководител разговаря с ученика, а ученикът сам избира и решава как ще поправи 

грешката си, с което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово 

решение трябва да се съгласи и ученикът,  който е бил потърпевш от тормоза.  

Важно е класният ръководител да изслушва детето. Не е желателно детето да се 

изслушва съвместно с потърпевшото дете. След изясняване на ситуацията и постигане 

на договорка,  класният ръководител за определен период от време проследява 

поведението на децата и дава обратна връзка. 

Трета стъпка: Реакции спрямо дете, което е обект на тормоз:  

Работата с деца, които са обект на тормоз, е насочена към формиране у тях на умения за 

справяне с подобно поведение.   

 Класният ръководител говори с детето, по възможност още същия ден, за да 

разбере какво точно се е случило; Подчертава се поверителността на разговора, като 

казва кои ще бъдат уведомени за случилото се;   

 Класният ръководител наблюдава детето в следващите дни, за да се увери как се 

чувства и при необходимост отново разговаря с него.   

Четвърта стъпка: Реакции спрямо наблюдателите:  

 Класният ръководител изтъква тези, които са се намесили в защита 

ценностите на училището. На останалите се споделя очакването да направят същото,  

ако се случи в бъдеще;   

 Класният ръководител насърчава учениците за грижа спрямо тормозеното 

дете.   

УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА НАСОЧВАНЕ КЪМ ДРУГИ СЛУЖБИ 
1. Регистриране на ситуации на тормоз:   

 Създава се Регистър на училището за регистриране на случаи на тормоз между 

учениците.   

2. Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва от учителя,  който я е наблюдавал с 

цел да се проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща 

интервенция.  Регистърът съдържа следните реквизити: „дата”, „кратко описание на 

всяка ситуация”, „участници”, „клас”, „предприети мерки”, „подпис”.  Този регистър се 

съхранява при училищния психолог. Класните ръководители следят вписаните в 

регистъра случаи и предприемат съответни мерки като взаимодействат с родителя на 

ученика, с учители и с училищния психолог.  

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

прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с 

насилие, Координационният съвет предлага на директора да бъде потърсено съдействие 

от страна на отдел „Закрила на детето” по местоживеене или подходящата институция, 

според ситуацията и индивидуалния случай.  

 

 


