
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ЙОРДАН ЙОВКОВ” -  РУСЕ

Адрес: Бул. Цар Освободител 117 
Тел: 0882661714 

e-mail: у vovkov rousse@abv.bg 
web site: http://vovkov-rs.info/

УТВЪРДИЛ:

КРЕМЕНА
Директор и а СУ „

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА 
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ 

МЕЖДУ ДЕЦАТА И УЧЕНИЦИТЕ

I. ОСНОВНИ ЕЛЕМЕНТИ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА 
ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ:

1. Превантивни мерки за преодоляване и противодействие на тормоза в училище.
• Изготвяне оценка на нивото на насилие в СУ ’’Йордан Йовков” след попълване на

анкети от учениците.
• Разработване на план за противодействие на училищния тормоз, съобразен с 

нивото на насилие.
• Създаване на училищен координационен съвет за справяне с насилието: 

Председател - Светлана Якимова -  заместник-директор
Членове: Валерия Лавчева -  главен учител

Яничка Пенева -  старши учител 
Десислава Тодорова - родител

II. ДЕЙНОСТИ НА НИВО КЛАС:
Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за тормоза и се 

работи за формирането у децата на нагласи и социални умения, недопускащи насилие като 
например емпатия, толерантност и уважение към различията, решаване на конфликти и 
др.

• Провеждане на теми, съгласно годишното разпределение в часа на класа, свързани 
с правата на детето, анализ на проблема насилие, социални роли, основни ценности 
и правила на поведение и др.

срок:постоянен 
отг. кл. ръководители

• Провеждане на групова работа, дискусии, решаване на казуси, споделяне на опит в 
тематичен час на класа „Училищният тормоз”.

срок: м. ноември 2020 г. 
отг. кл. ръководители

• Изработването на общи правила на поведение и договаряне на процедура, в случай 
на нарушаване на правилата.

срок: м. януари 2021 г. 
отг. кл. ръководители

• Обновяване и поддържане на тематично табло в класната стая „Ние не приемаме 
насилието!”

mailto:rousse@abv.bg
http://vovkov-rs.info/


срок: м. януари 2021 г. 
отг. кл. ръководители

III. ДЕЙНОСТИ НА НИВО УЧИЛИЩЕ:
1. Приемане на училищния правилник за дейността на училището на заседание на 

педагогическия съвет.
2. Включване към правилника на текстове, които регламентират използването на 

ученическите пособия, които отговарят на възрастовите особености на учениците, 
възпитават в естетика и не носят агресивно послание.

3. Подобряване на системата от дежурства, с оглед обхващане на местата, в
които на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоз.

4. Осигуряване на реални партньорства с външни на училището служби,
организации и специалисти.

5. Провеждане на училищни мероприятия и изяви, съвместно с институции, 
родителска общност и НПО, съобразени с възрастовите особености на учениците:

- I клас -  „Насилието на улицата”
срок: м. януари 2021 г. 
отг. кл. ръководители

- 11 клас -  „Уроци по толерантност” -  изработване на флаери и табла
срок: м. февруари 2021 г. 
отг. кл. ръководители 

-111 клас -  „Правилата на йовковци” -  постери в класните стаи
срок: м. март 2021 г. 
отг. кл. ръководители

- IV клас -  Дискусия на тема „ Насилието между децата” -  среща разговор с родителския 
актив

срок: м. февруари 2021 г. 
отг. кл. ръководители

- V клас -  Дискусия в часа на класа с цел превенция на агресията. Изготвяне на постери.
срок: м. ноември 2020 г. 
отг. кл. ръководители

- VI клас -  Организиране и провеждане на тематичен тренинг, ролеви игри и 
дискусия с представител на Детска педагогическа стая.

срок: м. март 2021 г. 
отг. кл. ръководители

- VII клас -  Среща -  разговор и съвместни дейности с представители на УКПППМН и 
Детска педагогическа стая

срок: м. декември 2020 г., м. март 2021 
отг. кл. ръководители

6. Дейности с родителско участие:
• Изложба „ На училище с приятели!” -  моите приятели и моето семейство.

срок: м. април 2021 г.; 
отг. Координационен съвет

• Спортно развлекателно шоу за родители, учители и ученици под надслов „ С 
усмивка срещу агресията”

срок: м. май 2021 г.;
отг. Координационен съвет и учители по ФВС , 
нач. учители

• Общоучилищна инициатива „Всички сме победители, защото сме приятели” -  
състезание с велосипеди, скейтбордове и кънки.



срок: м. май 2021 г.; 
отг. Координационен съвет и Комисия по БДП

IV. ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ
1. УЧЕНИКЪТ:
1.1. Да уважава и да не накърнява честта и достойнството на другите.
1.2. Да не прилага физическо насилие т.е. телесна повреда, включително 

причиняване на болка или страдание без разтройство на здравето.
1.3. Да не прилага психическо насилие т.е. действия, които могат да имат вредно 

въздействие върху психичното здраве и развитие на детето като подценяване, 
подигравателно отношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на 
отрицателно отношение.

1.4. Да не прилага социален тормоз -  избягване, игнориране, изключване от 
дейността, одумване и разпространение на злобни слухове.

1.5. Да не прилага кибертормоз -  обидни, заплашителни и подигравателни текстови 
съобщения по мобилен телефон, e-mail, skype, facebook.

2. Учениците и родителите подписват правилата за реда в училище. С това се 
съгласяват да ги спазват, отговарят и децата им да ги следват.

3. За неизпълнение на задълженията си, определени с правилника, ученикът се 
наказва:

За ниско нарушение на правилата
Работи се по правилата на т.н. позитивна дисциплина. Ученикът не се санкционира 

веднага, а му се дава възможност да поправи грешката си. Нематериалната „щета” се 
изкупва с извинение, помощ, съвместна работа по проекта и други. А материалната -  след 
разговор с класния ръководител, ученикът сам избира и решава как да я възстанови. 

Повтаряне на едни и същи нарушения на правилата
Изготвя се протокол за нарушението, възстановяване на щетата, разговор с 

педагогическия съветник, родител, координационния съвет и УКПППМН.
За сериозно нарушаване на правилата -  злоупотреба със сила, както и 

екстремни ситуации, в които съществува опасност за живота и здравето, телесния 
интегритет, както на детето - жертва, така и на детето -  насилник.

Насочване към МКБППМН и полицията, ОЗОД.
Протокол за тормоз
Среща с родителите
Възстановяване на щетата
Включване на учениците в допълнителните програми.

4. Въвеждане на защитна мрежа:
4.1. Съпричастност и бърза реакция на служителите при регистриране на случая на 

насилие, на който са станали свидетели.
4.2. Въвеждане на главен дежурен клас за седмицата. Схемата включва учениците 

от V -  VIII клас, като на всеки етаж дежурят ученици от съответния клас през голямото 
междучасие.

Сутрин на входа дежури главен дежурен учител и двама ученици от дежурния клас. 
Проверява се за ученически книжки и униформено облекло. При нарушение, учениците не 
се връщат а се регистрират в подготвения за целта дневник. При три поредни нарушения 
се следва механизма от мерки, посочен по горе.

Дежурния учител дежури всяко междучасие и наблюдава за нарушения на 
учениците.



4.3. Въвеждане на дневник на нарушителите, поставен на видно място в 
учителската стая, за регистриране прояви на насилие по време на час.

Целта е да се предприемат навременни мерки според правилата.
4.4. Въвеждане на система от дежурен учител и класен ръководител за работа с 

ученици, които нарушават реда по време на час. Те ще бъдат вписвани в същия дневник за 
нарушения.

Тези деца ще се запознават с правилника и няма да им се пишат отсъствия, ако са 
изгонени от час.

4.5. Изграденият координационен съвет за справяне с насилието ще наблюдава 
учениците, извършили нарушения и ще изготвя доклад за тяхното развитие.

4.6. Включва не на родителите в механизма за противодействие на насилието в 
училище:

На родителска среща се избират двама родители които доброволно да се включат в 
механизма. Те ще се уведомяват при възникване на проблем, свързан с ученик от техния 
клас.

V. НИВО НА ОБЩНОСТ -  ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ НА РАБОТА:
1. Включване в механизма Комисия от общината, назначена със заповед на кмета за 

наблюдение нивото на насилие в училище.
2. Изграждане на училищна система за насочване към други служби:
• Регистриране на случая
• Подаване на сигнал за дете в риск към Координационния механизъм за 

взаимодействие при работа в случаи на деца, жертва на насилие или в риск от насилие и 
взаимодействие при кризисна интервенция (КМ) . Този механизъм обединява ресурсите и 
органите за закрила за осигуряване на ефективна система за взаимодействие при работа с 
деца.

• Сигнализиране на Националната мобилна група за психологическа подкрепа 
при нужда от помощ при разработване на програми за грижа за деца в риск.

ПРОЕКТ ЗА ТАБЛО 

„ПРОМЯНАТА ЗАПОЧВА ОТ МЕН”

1. Пази честта и достойнството на другите -  Засади дърво!
2. Грижи се за по -  слабите -  Усмихни се и прегърни приятел!
3. Бъди добър и внимателен -  Дари своето време и труд!
4. Бъди толерантен Приемай различните от теб!
5. Бъди внимателен и етичен във виртуалния свят -  Подари книга!


