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      ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”   
               e-mail: ou_kim_parvomaiy@mail.bg; Web: www.oukim-parvomay.com.;  

тел. 0887 317949;  0887 155 138 

4270 град Първомай, улица  „Гимназиална” № 1 

    

 

Утвърдил: .............................                                Заповед №РД-10-49/ 26.09.2022 г. 

Директор: Елена Добрева 
 
 

ПРАВИЛА И ОТГОВОРНОСТИ  

НА СЛУЖИТЕЛИТЕ И ПЕРСОНАЛА 

В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ СРЕД УЧЕНИЦИТЕ 

 

Включени в Правилника за дейността на училището в чл.320. ал.8. 

 
    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. 

 

Член 320. алинея 8. от ПДУ: ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ И 

СЛУЖИТЕЛИТЕ, СВЪРЗАНИ СЪС СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ 

(Разработени съгласно Заповед РД 09-5906/28.12.2017 г. на Министъра на 

образованието и науката. Правилата и процедурите са приети на заседание на  

Педагогическия съвет с решение №11 по протокол №10/08.09.2022 г.  и утвърден от директора 

на училището със заповед № РД-10-49/ 26.09.2022 г.): 

 

1. Задължения на педагогическия съвет: Приема настоящите правила като част от 

Правилника за дейността на училището. Приема Механизъм за противодействие на 

училищния тормоз. Приема програми и планове по темата. 

 

2. Задължения на директора и ръководството на училището: 

2.1. Със своя заповед ежегодно определя Училищен координационен съвет и 

координатор. 

2.2. Контрол по прилагане на Правилника за дейностите на училището и плана на 

Училищния координационен съвет за справяне с насилието. 

2.3. Отговорност за изпълнение на задълженията на учителите и служителите и тяхното 

спазване. 

2.4. Прилагане на координационен механизъм за взаимодействие при работа с ученици, 

жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция. 

2.5. Сътрудничество с институциите и местната общност. 

2.6. При инцидент с ученик със застрашаване на живота му, уведомява незабавно РУО 

по телефона или по интернет, а в срок до 24 часа изпраща доклад до Началника на РУО 

Пловдив. 

 

3. Задължения на училищния психолог: 

3.1. Председател е на Координационния съвет за противодействие на тормоза в училище 

и ръководи дейността му; 

3.2. Съдейства на класните ръководители при извършване на оценката на тормоза в 

училище; 
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3.3. Отговаря за воденето и съхранението на Дневника за регистриране на случаите на 

тормоз; 

3.4. Участва в екипите за работа по случай и разработва програми за работа с деца в риск. 

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

конфликти. 

3.6. Всяка година извършва оценка на ситуацията в училище чрез обобщаване на информацията 

от анкетирането, проведено от класните ръководители, различни анкети и методики и я представя 

пред Педагогически съвет. 
 

4. Задължения на Координационния съвет за справяне с тормоза: 

4.1. Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво 

училище. 

4.2. Обобщава предложенията на класовете и изготвя общоучилищни ценности, 

правила и последици. 

4.3. Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на 

случаите на тормоз. 

4.4. Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата. 

4.5. Подпомага класните ръководители с материали или консултации със специалисти. 

4.6. Анализира ситуациите на тормоз и определя необходимостта от индивидуална 

работа по всеки случай, чиято координация се осъществява от училищния психолог. 

4.7. Подпомага класните ръководители с материали или консултации със специалисти, 

съдейства за организиране на периодични обучения на учителите по темата за насилието. 

4.8. Представя срочен и годишен отчет за дейността си. 

 

5. Задължения на всички педагогически специалисти: 

5.1. Прилагане на превантивни възпитателни мерки срещу насилието. 

5.2. Включват темата за насилието и тормоза в учебни единици, при които това е 

възможно; 

5.3. Поощряват и развиват съвместното учене, както и поведение на сътрудничество и 

взаимопомощ; 

5.4. Познават и използват установената система за информиране и съобщаване за 

случаи на тормоз между учениците; 

5.5. Познават и прилагат правилата и последствията, приети от съответния клас и 

изискват от учениците да ги спазват. 

5.6. При наличие на ситуация на насилие и тормоз задължение на всички учители и 

служители е да се намесят, за да я прекратят. 

5.7. В случай на физически тормоз учениците трябва да бъдат разделени и да се 

прекрати физическият контакт между тях незабавно. 

5.8. Наблюдение и регистриране на всички ситуации на насилие и ученици в риск. 

5.9. Задължително прилагане на процедурите за действие при насилие и ученици в риск 

– идентифициране, съобщаване, проследяване, отбелязване на случаи на тормоз. 

5.10. Подкрепа и поощрение на положителното поведение на учениците. 

5.11. В Методичните обединения намират учебни единици /уроци/ от редовната 

програма, в които могат допълнително да се включат и разработят темите за насилието 

и тормоза и борбата с тези явления, както и разработка на тези методически единици. 

5.12. В случай на инцидент с дете в училище, който към момента на установяването 

му от учителя, видимо не застрашава живата на детето, учителят незабавно информира 

медицинското лице в училището. 

5.13. В случай на инцидент с ученик в училище, който крие сериозна заплаха за 

живота на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112; Уведомява 

медицинското лице в училището лично или остава при детето и изпраща друго лице да 

го извика. 
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6. Задължения на класните ръководители: 

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

насилието. 

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

насилие. 

6.3. Постерите с приетите ценности, правила и последици се поставят на видно място в 

класната стая. 

6.4. Запознават учениците и техните родители с процедурата за съобщаване на случаи 

на тормоз. 

6.5. Реагират при всеки опит за насилие над ученик в клас, съгласно утвърдените 

процедури и приетите правила и последици. 

6.6. За всеки инцидент или проява на насилие попълват бланка (Информация за случай 

на тормоз), която предават на психолога. 

6.7. Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на ученик от класа им. 

6.8. Провеждат периодично превантивни занятия по проблемите на тормоза, като могат 

да привличат различни специалисти, напр. от отдел „Закрила на детето“, ДПС, ЦОП и 

др. 

6.9. Информират учениците за Националната телефонна линия за деца 116 111. 

6.10. Информират родителите за дейностите по механизма, както и за приетите 

правила и процедури. Съдействат за включването им в дейностите на ниво училище. 

 

7. Задължения на дежурните учители: 

7.1. Спазват стриктно утвърдения от директора график за дежурство, следейки 

рисковите зони, в които е възможна появата на насилие и тормоз. 

7.2. Реагират според утвърдените процедури в ситуации на насилие по време на 

дежурството им. 

7.3. Оказват съдействие на колеги/охраната/образователния медиатор при установени 

от тях нарушения на ученици и докладват на УКС. 

 

8. Задължения на непедагогическия персонал: 

8.1. Прилагане на грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните 

помещения, за които отговарят. 

8.2. Полагат грижи за предотвратяване на насилнически действия, на които станат 

свидетели. 

8.3. Познаване на основните принципи и процедури /идентифициране, съобщаване, 

проследяване, отбелязване на случаи на тормоз/. 

8.4. Познават основните принципи на действие в ситуации на тормоз и ги прилагат; 

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

заместник-директор, директор. 

8.6. В случай на инцидент с дете в училище, който към момента на установяването му 

от учителя, видимо не застрашава живата на детето, учителят незабавно информира 

медицинското лице в училището. 

8.7. В случай на инцидент с ученик в училище, който крие сериозна заплаха за живота 

на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112; Уведомява 

медицинското лице в училището лично или остава при детето и изпраща друго лице да 

го извика. 

8.8. Медицинското лице извършва преглед, според своята компетентност и при 

необходимост информира класния ръководител, директора или заместник-директора по 

преценка. 

 

9. Задължения на учениците: 

9.1. Учениците изпълняват задълженията си според Правилника за дейността на  
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училището. 

9.2. Учениците активно участват в изграждането на общоучилищна култура на вежливи 

и толерантни взаимоотношения и допринасят с поведението си за изграждането на 

училищната общност. 

9.3. Учениците не толерират насилието и тормоза и незабавно информират за наличие 

на подобни прояви. 

9.4. С оглед обхващане на местата, където според оценката се осъществява тормоз, 

могат да участват по график в дежурствата в междучасията. 

 

10. Задължения на родителите: 

10.1. Да възпитават децата си в добронамереност към останалите и в положително 

отношение към училището включително към всички работещи в него. 

10.2. Във всички случаи родителите се уведомяват от класния ръководител за 
случилото се, както и за предприетите от училището действия за разрешаване на 

ситуацията; 

10.3. Не действат първоначално с презумпцията, че тяхното дете винаги е невинно. 

10.4. Провеждат задълбочени разговори по темата за тормоза и насилието със своите 

деца. 

10.5. Активно се включват в мероприятията, организирани на ниво клас и на ниво 

училище във връзка с превенцията на тормоза и насилието. 

10.6. Участват в тематични родителски срещи, форуми и други училищни и 

извънучилищни дейности. 

10.7. Отправят предложения и при възможност подпомагат с ресурсното 

осигуряване на прилагането на Механизма за противодействие на училищния тормоз. 

10.8. С оглед обхващане на местата, където според оценката се осъществява тормоз, 

могат да се включват по график в дежурствата в сградата на училището и училищния 

двор. 

 

Задължение за информиране и съобщаване на случаи: 

Задължение на всеки учител/служител/работник е да се намеси, за да прекрати 

ситуация на тормоз, на която е станал свидетел. Всеки учител/служител/работник, 

наблюдавал ситуация на насилие между деца, е длъжен да информира училищното 

ръководство. 
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