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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

     Училищната политика е разработена въз основа на „Механизъм за противодейст-

вие на училищния тормоз между децата и учениците в училище“, утвърден със заповед №РД 

09-5906/28.12.2017г. на министъра на образованието и науката. Документът се състои от 

две основни части. В първата част се разясняват понятията „насилие” и „тормоз”, видовете 

поведение, които те включват, както и белезите, по които да бъдат разпознати. Тази част е 

информативна и с нея трябва да бъдат запознати всички учители и служители в училището.  

     Във втората част на документа се разглеждат задължителните елементи на учи-

лищната политика за противодействие на тормоза. В тази част се разясняват дейностите по 

превенция и интервенция (реакция), които се осъществяват на равнище училище и на рав-

нище клас, включването на родителите като неизменен участник в процеса на превенция и 

на интервенция, както и се очертават основните ресурси, които училището и съответно Ми-

нистерство на образованието и науката трябва да осигурят, за да може ефективно да се про-

тиводейства на насилието. 

II. ЦЕЛИ НА УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА В 

ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“ ГРАД ЯМБОЛ 

       Политиката за превенция и интервенция на насилието и тормоза се основава на 

споделени ценности философия, норми, правила и традиции за участие и взаимодействие на 

директора, педагогически и непедагогическия персонал, родителите и учениците в изграж-

дането на сигурна среда. Причините за насилието са много и комплексни и училището, не би 

могло да повлияе на всички. Но целта е успешно да се намалят тези фактори, които са свър-

зани със средата в самата институция и които допринасят за проявата на насилие и агре-

сивни модели на поведение.  

       Основни цели на политиката за превенция и интервенция на насилието са: 

1. Да създаде позитивна култура и климат в училището; 

2. Да повиши осведомеността на всички участници в процеса на училищното образо-

вание, че насилието е неприемливо поведение; 

3. Да разработи система за превенция, която създава условия за превантивна работа с 

групата/класа и включва децата в образователни дейност, семинари, работилници, които да 

ги запознават с различните форми на насилие и тормоз, да възпитават уважение и толеран-

тност към различията, да развиват чувствителност към границите на другия, етика на вза-

имоотношенията, кое поведение е приемливо и кое - не, как да се реагира на неприемливо 

поведение, др. 
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4. Да се създаде система за интервенция като се разработят или разяснят съществу-

ващи правила и процедури във връзка с всяка една проява на насилие и тормоз, вкл. по от-

ношение на идентифициране и сигнализиране; 

5. Да се създаде система за предоставяне на подкрепа за пострадалите и въвлечените 

в ситуациите на насилие и тормоз; 

6. Да се развие устойчива система за изграждане на капацитет у всички участници в 

образователния процес под формата на обучителни дейности, механизми за сътрудничество 

с други, външни служби, организации или институции, изграждане на ефективна система за 

дежурства и др. 

7. Да се създадат механизми за проследяване на ефективността от дейностите по пре-

венция и интервенция. 

 

III. НАСИЛИЕ И ТОРМОЗ – ВИДОВЕ И РАЗПОЗНАВАНЕ 

       Насилието между ученици в училище обхваща широк спектър от прояви. То е яв-

ление със сериозни размери и оставя дълготрайни последици върху психичното здраве и 

поведението както на децата, които търпят насилие, така и на онези, които го извършват. 

Последиците от насилието в училище са особено тежки и продължителни и силно привли-

чат общественото внимание.  

     3.1.  „НАСИЛИЕ“ над дете е всеки акт на физическо, психическо или сексуално на-

силие, пренебрегване, търговска или друга експлоатация, водеща до действителна или ве-

роятна вреда върху здравето, живота, развитието или достойнството на детето, което може 

да се осъществява в семейна, училищна и социална среда. 

       „Физическо насилие“ е причиняване на телесна повреда, включително причиня-

ване на болка или страдание, без разстройство на здравето. 

     „Психическо насилие“ са всички действия, които могат да имат вредно въздейст-

вие върху психичното здраве и развитие на детето, като подценяване, подигравателно от-

ношение, заплаха, дискриминация, отхвърляне или други форми на отрицателно отноше-

ние, както и неспособността на родителя, настойника, попечителя или на лицето, което по-

лага грижи за детето, да осигури подходяща подкрепяща среда. 

     „Сексуално насилие“ е използването на дете за сексуално задоволяване. 

     „Пренебрегване“ е неуспехът на родителя, настойника и попечителя или на лице-

то, което полага грижи за детето, да осигури развитието на детето в една от следните облас-

ти: здраве, образование, емоционално развитие, изхранване, осигуряване на дом и безопас-

ност, когато е в състояние да го направи. 
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   3.2. ТОРМОЗЪТ е специфичен вид насилие сред децата и е сред най-неуловимите 

форми на агресивно поведение и насилие. Но не всеки акт на насилие е тормоз. 

         Ключови в разбирането за тормоза са следните характеристики на това поведе-

ние: 

➢ Злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете; 

➢ Извършва се от позиция на силата, като едната страна използва доминиращата 

си позиция, за да нарани другата физически или психически, да я унизи или изолира от со-

циалния живот; 

➢ Повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на агре-

сия. 

       Тормозът между деца спада към насилието над дете и се третира с мерките на За-

кона за закрила на детето. Според чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона за закрила на детето всяко дете 

има право на закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло наси-

лие, е длъжен да сигнализира органите по закрила. 

        Училищната политика се реализира на равнище училище и на равнище клас, ка-

то на всяко едно от тези равнища се осъществяват дейности по превенция и интервенция 

(реакция).  

       ФОРМИ на ТОРМОЗ: 

− Физически тормоз – например, блъскане, щипане, разрушаване, удряне, нана-

сяне на болка, спъване, затваряне в някое помещение; 

− Вербален тормоз – словесни изрази, които имат за цел да унижат и оскърбят 

детето на база раса, пол, религия, сексуалност, увреждане или друго, с което се подчертава 

различие от останалите. Включва подмятания, подигравки, унижение, заплахи, обиди; 

− Психически тормоз – например, подмятане, подиграване, закачане, омалова-

жаване, заплахи, изнудване, повреждане на имущество, кражба и хвърляне на вещи, запла-

шителни погледи, неприятелско следене; 

− Социален тормоз – например, избягване, игнориране, изключване от дейност-

та, одумване и разпространение на злобни слухове, натиск върху другите да не влизат в 

приятелски отношения с децата, обект на тормоз, изолиране; 

− Сексуален тормоз – представлява всяка форма на нежелано словесно, несло-

весно или физическо поведение със сексуален характер, имащо за цел или водещо до накър-

няване на достойнството на лицето, и по-специално създаване на смущаваща, враждебна, 

деградираща (принизяваща), унизителна или обидна обстановка. Включва измислянето на 

сексуализирани прякори или имена, коментари за външността на някой и подигравки със 
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сексуално значение, неподходящо докосване, бележки и надписи със сексуално съдържание 

и т.н. до по- екстремни форми на нападане и насилие. 

− Кибертормоз - обидни, заплашителни и подигравателни текстови съобщения 

по мобилен телефон, електронните средства за комуникация или в социалните мрежи; раз-

пространяване на материали, които уронват достойнството на детето или го унижават: 

снимането на детето с мобилен телефон и свободното разпространяване на снимки или ви-

деозапис в интернет или по други канали без негово съгласие, кражба на самоличност, раз-

пространение на слухове в социалните мрежи 

           На първо място важно е да се разграничат случаите, когато не се касае за тормоз, 

а само за игра или приятелско премерване на силите между децата. 

3.3. РАЗЛИКИ между ТОРМОЗ и закачки или ИГРА между учениците: 

      По-голямата част от ситуациите на тормоз могат да бъдат овладени от учителите, 

а някои – от самите деца. Всяка намеса изисква внимателна преценка на ситуацията и ней-

ната тежест.  

      На първо място важно е 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 ак-

тивно да участват. Следното би могло да помогне за правилна оценка на ситуацията: 

▪ Ако учениците се закачат, бутат или блъскат или си разменят шеги, като при 

това се смеят, разменят си ролите и позициите и никое от тях няма видимо доминиращо по-

ложение, а околните не им обръщат особено внимание, то най-вероятно става дума за игра. 

▪ Ако едно от децата е видимо напрегнато, не се усмихва, опитва се да се махне, 

ако ролите не се сменят, а другото дете е в постоянно доминираща позиция и това поведе-

ние привлича вниманието на околните, то най-вероятно става дума за тормоз. 

▪ Ако ученикът не се чувстват добре от закачките и подигравките, тогава пове-

дението може да е тормоз. 

▪ Ако ученикът, към когото са отправени подигравките, поиска от другото дете 

да спре и той или тя не спират да се подиграват, тогава става въпрос за тормоз. 

▪ Ако ученикът, който дразни, продължава да дразни или дразни отново и отно-

во, това е тормоз. 

▪ Ако дразненето е за нещо, което ученикът не може да промени (височина, но-

сене на очила, тегло, способност да чете, атлетически способности и пр.), тогава може да е 

тормоз. 

▪ Ако има и други хора наоколо, които наблюдават ситуацията и се окуражават 

или се присъединяват към ситуацията на подигравки, това е тормоз. 
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▪ Ако едното дете е по-силно или по-популярно, по-голямо на възраст или по- 

властно, това може да е тормоз. 

▪ Ако се касае просто за приятелска игра, учителят може да се намеси, за да пре-

дупреди децата да внимават да не се наранят. Ако обаче наблюдаваното поведение може да 

бъде определено като тормоз, е необходимо да се предприемат съответните стъпки, описа-

ни в механизма. 

 

3.4.    РАЗПОЗНАВАНЕ на ТОРМОЗА и НАСИЛИЕТО: 

3.4.1.Един от признаците, че дете може би е жертва на кибертормоз, е рязката смяна 

на настроението и поведението му при използване на интернет или при получаване на 

обаждане по мобилен телефон – например детето става мълчаливо и боязливо. 

3.4.2.Разпознаването на физическото насилие включва следните физически и пове-

денчески показатели: 

✓ различни по вид и цвят натъртвания, включително синини, постоянни или 

чести червени петна, включително от пръсти, насинени очи, следи от ухапване; 

✓ неправдоподобни или объркани обяснения за травмите, включително еднос-

рични отговори; 

✓ безпокойство и крайности в поведението - от агресивност до пасивност; 

✓ лоша представа за себе си - децата смятат, че са заслужили насилието; 

✓ прекалена отстъпчивост на детето и оставяне без протест да се прави каквото и 

да било с него; 

✓ влошаване на здравословното състояние, което включва прилошавания, главо-

болие, отпадналост; 

✓ влошаване на успеха от обучението и чести отсъствия от училище; 

✓ чести отсъствия от определени учебни часове. 

3.4.3.Разпознаването на психическото насилие включва следните физически и пове-

денчески показатели: 

✓ детето може да стане затворено и изолирано, да не желае да контактува с връс-

тниците си; 

✓ агресивно поведение и/или поведение, насочено към привличане на внимани-

ето, упорито непослушание, самонараняване; 

✓ внезапни избухвания, които са необичайни за възрастта или за нивото на раз-

витие на детето; 

✓ бягане и криене, включително зачестили бягства от училище; 
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✓ загуба на доверие, неучастие в общите занимания в училище, ниска самооцен-

ка; 

✓ употреба на алкохол, медикаменти, самозанемаряване (постоянно обличане на 

едни същи дрехи или отказ да сресва косата си); 

✓ психосоматични симптоми. 

✓ наблюдават се промени в навиците или в използването на интернет и социал-

ните мрежи. 

3.4.4.Разпознаването на сексуалното насилие включва както изброената по-горе сим-

птоматика, така и различни прояви на сексуализирано поведение  

✓ имитация на сексуален акт,  

✓ разголване,  

✓ използване на език, свързан със сексуални действия и т.н., които са нехарак-

терни за съответната възрастова група деца. 

IV. РАЗРАБОТВАНЕ И ВЪВЕЖДАНЕ НА СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ПРОТИ-

ВОДЕЙСТВИЕ  НА ТОРМОЗА В ПТГ „ИВАН РАЙНОВ“ ГРАД ЯМБОЛ 

    На училищно ниво са залегнали принципи и ценности за не насилие, основаващи се 

на комуникация, мотивация, корекция и добра организация. 

4.1. ПРЕВЕНЦИЯ НА НИВО ИНСТИТУЦИЯ 

4.1.1. Изграждане на позитивна култура и климат, които: 

- приемат различието и разнообразието и се базират на принципите на приобщаващото об-

разование 

- дават възможност за развитие на сигурна среда, в която децата открито споделят и 

обсъждат теми, свързани с насилието и насърчават взаимоотношения на уважение сред ця-

лата общност; 

4.1.2. Създаване на координационен съвет с ясни функции и делегирани отговор-

ности, който да отговаря за планиране, проследяване и координиране на усилията за спра-

вяне с насилието и тормоза. Съветът се ръководи от педагогически специалист, определен 

от Директора и включва в състава си учители, деца и родители.  

      За учебната 2021/2022 г. УКС е в състав: 

Председател: Радостинка Минчева - ЗДУД 

Членове:    1. Ива Караганчева – педагогически съветник 

                        2. Росен Иванов – учител 

           

 

4.1.3. Оценка на ситуацията 
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➢ Оценката и анализирането на ситуацията са от значение за планирането на 

дейности за изграждане на сигурна образователна среда. Оценката съдържа описание на 

следното: До колко са запознати заинтересованите страни с темата за насилие и тормоз? 

Какви видове н форми на насилие и тормоз има в училището? Колко често те се проявяват? 

Къде са местата, на които най-често се случват? Кои са участниците? Как се е реагирало до 

момента? Какво следва да се предприеме, за да бъде реакцията ефективна? 

➢ Оценката се организира от ръководството на институцията и се осъществява 

от координационния съвет в началото на учебната година. За целта могат да се използват 

редица инструменти, като специални въпросници, дискусии с участие на цялата училищна 

общност, фокус групи с ученици, учители и родители и др. Резултатите от оценката и нали-

чието на проблем се представят от координационния съвет и се обсъждат на тематичен пе-

дагогически съвет, на който участие могат да вземат всички заинтересовани страни. Резул-

татите могат да се обсъдят и на родителските срещи, и в часовете на класа. 

4.1.4. Изготвяне на План за превенция и интервенция на насилието и тормоза 

      Планът за изпълнение се изготвя и реализира от координационния съвет и се ут-

върждава от Директора с продължителност от една учебна година, като се актуализира в 

началото на всяка учебна година след оценка на ситуацията от резултатите от изследването 

за наличие на тормоз в училище. Планът включва описание на всички дейности по превен-

ция и интервенция на ниво институция и ниво група/клас. В плана са очертани срокове и 

отговорности по изпълнение на дейностите по превенция и интервенция. 

4.1.5. Актуализиране на Етичен кодекс на училищната общност съгласно ЗПУО. 

Етичният кодекс на училищната общност включва всички участници в училищното образо-

вание. 

4.1.6. Създаване на единни училищни правила, които да станат част от Правилника 

за дейността на институцията: 

− Изработване на правила на поведение и ценности от всеки клас/група; 

− Обобщаване на правилата на ниво институция и вписване в Правилника за 

дейността на институцията. 

4.1.7. Внасяне на промени в Правилника за дейността на институцията при не-

обходимост. 

4.1.8. Запознаване на цялата училищна общност с определението, проявлението и 

последиците от насилието и тормоза. 

4.1.9. Подобряване на системата от дежурства с оглед недопускане на насилие и 

тормоз. 



9 
 

4.1.10. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал за работа с 

програмите, включително реализиране на специализирани обучения за определени катего-

рии от работещите в институциите на предучилищното и училищното образование за пре-

венция и справяне с насилието и тормоза, 

4.1.11. Информиране и актуализиране на информацията за наличните ресурси в 

общността - съществуващи услуги и програми за превенция и противодействие на насилие-

то и. 

4.2. ПРЕВЕНИЦИЯ НА НИВО КЛАС: 

4.2.1. Учениците и учителят създават правила за поведение на групата/класа 

4.2.2. Обучителни дейности и работа с класа/групата, в които водеща роля има 

учителят/класният ръководител. При работата на равнище клас/група следва да се прила-

гат всички форми на групова работа, дискусии, решаване на казуси, ролеви игри, споделяне 

на опит, като се използват възможностите на учебната програма, вкл. теми от глобалното, 

гражданското, екологичното, здравното, интеркултурното образование, часа на класа, раз-

лични извънкласни и извънучилищни дейности.  

      Целта е да се създаде пространство, в което се говори открито за насилието и тор-

моза и се работи за формирането у децата на нагласи и социални умения за здравословно и 

ненасилствено общуване, емпатия, толерантност и уважение към различията, решаване на 

конфликти и др. 

V. ДЕЙНОСТИ ПО ИНТЕРВЕНЦИЯ 

    Интервенциите включват отговора на институцията при възникнали ситуации на 

насилие и тормоз. Това са последователни действия и мерки, които целят спиране и 

разрешаване на възникнала вече ситуация на насилие, тормоз и криза и се реализират 

като отчитат индивидуалните потребности на всяко дете, въвлечено пряко или косвено в 

ситуацията, като се прилага принципът на най-добрия интерес на детето. 

 

5.1. ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НИВО ИНСТИТУЦИЯ 

5.1.1. Дейностите по интервенция на ниво институция задължително се включват в 

Годишния план за дейността на институцията и се приемат на първия педагогически съвет 

за учебната година. Включват: 

➢ Водене на Дневник със случаи и процедури за управление на информацията. 

Дневникът със случаи се създава за целите на анализа и планирането на цялостна политика 

за превенция и интервенция на насилието и тормоза. В него се документират единствено 

ситуациите, съответстващи на второ и трето ниво според приетата класификация при които 

е необходима и намесата на координационния съвет. В дневника със случаи се описва след-



10 
 

ната информация: дата, група/клас, участници, вид насилие и ниво, какво е предприето като 

действие, подпис на служителя. 

            На базата на вписаните ситуации, координационният съвет извършва анализ и 

оценка на риска от продължаване на насилието и тормоза. Координационният съвет е отго-

ворен за анализа и разпознаването на ученици, които участват и се въвличат в ситуации на 

насилие и тормоз, без значение дали извършват проявите или са пострадали от насилието. 

От анализа координационният съвет дава становище за индивидуална работа по случай с 

дете, което се намира в ситуация на риск по смисъла на Закона за закрила на детето и Зако-

на за предучилищното и училищното образование, предлага мерки и конкретни интервен-

ции, които могат да бъдат индивидуална, групова работа и др. Координационният съвет 

дава становище и насочва ученикът към допълнителна подкрепа за личностно развитие на 

дете в риск. Дневникът се съхранява при педагогическия съветник. 

➢ Иницииране на работа по случай, включително насочване на случая към дру-

ги служби. 

➢ При случаи от трето ниво, както и по преценка при случаи от второ ниво, 

незабавно се уведомява Дирекция „Социално подпомагане” (Отдел „Закрила на детето” - 

ОЗД) и/или полицията. 

     Всеки служител в училището е длъжен при установяване на случай на наси-

лие и тормоз незабавно да уведоми директора на институцията. 

5.1.2. ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НИВО КЛАС 

➢ Обсъждане между учениците и учителя на групата/класния ръководител с цел 

изясняване на възникнал проблем, влиянието върху всички участници и свидетели, послед-

ствията, както и възможните решения. 

➢ Използване на посредник при разрешаване на конфликта. 

➢ Провеждане на тематична родителска среща 

VI. РАБОТА С РОДИТЕЛИ 

6.1. Включването на родителите е важна част от реализирането на цялостната поли-

тика и важно условие за нейната ефективност. Партньорството с родителите за съдействие 

по превенция на насилието и може да се осъществява чрез: 

• Провеждане на тематична родителска среща, в която учителите да запознаят 

родителите с цялостната политика, да им се представят основните моменти в механизма и 

да се дискутира тяхната готовност да участват. 

• Покана към родители, които да се включат, като представят своите професии, 

хобита, интереси, така че да направят видима връзката между образованието и приложени-

ето му в живота. 
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• Идентифициране на родители, които могат да бъдат посредници за осъществя-

ване на връзка между училището, центъра за подкрепа за личностно развитие, специализи-

раното обслужващо звено и други организации и институции. Родителското съдействие 

може да има различни измерения, като: 

− родители - специалисти от областта на помагащите професии (психолози, со-

циални работници, медиатори, лекари) или други професии, които могат да бъдат полезни 

и с чиято помощ могат да се реализират училищни инициативи 

− родители, изявили желание да бъдат посредници между училището, центъра за 

подкрепа за личностно развитие, специализираното обслужващо звено и родителите или 

други организации и институции, когато това се налага 

6.2.  Партньорството с родителите в случаи на интервенция: във всички случаи не-

обходимо родителите на участващите в ситуацията на насилие или тормоз деца да бъдат 

уведомени за случилото се, както и за предприетите от институцията действия за разреша-

ване на ситуацията. Насоки към учителя за разговор с родителите: 

• Разговорът да бъде започнат със силните страни на децата и след това да се 

представи ситуацията. Това ще помогне за свалянето на напрежението още в началото. 

• Останалите родители от групата/класа също да бъдат информирани за ситуа-

цията и предприетите действия с цел изясняване на неизвестните и сваляне на напрежени-

ето. По този начин се ограничават различни интерпретации и спекулации поради непозна-

ване на ситуацията. Родителите трябва да бъдат информирани, че критиките, обидите и 

неглижирането на другото дете или деца от тяхна страна са недопустими и само ще задъл-

бочат конфликта. 

• Разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски взаи-

моотношения, като се остави отворено пространство за споделяне на техните опасения и 

гледни точки; от разговора могат да бъдат изведени конкретни договорености - кой какво 

може да предприеме и какво се очаква като резултат. Конструктивно е учителят да дава 

конкретни препоръки на родителите какво биха могли да направят и да обсъжда дали това 

е според възможностите им. 

• По преценка, учителят може да насочи родителите за консултация с други спе-

циалисти при необходимост. 

6.3. Насоки за работа с родители, когато не съдействат: 

     В случай че родителите отказват да съдействат или по някакъв начин възпрепятс-

тват действията на училището, учителят следва да се обърне към координационния съвет и 

случая да се обсъди. 
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VII. РЕСУРСНА ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

Ръководството на ПТГ „Иван Райнов“ град Ямбол е  необходимо да осигурява: 

➢ ежегодно обучение на служителите по теми, свързани с насилието и тормоза; 

➢ обучени специалисти за интервенция в ситуации на тормоз в институцията, а 

при липса на такива да се обърне към външни за институцията специалисти, които са обу-

чени за интервенция в ситуации на тормоз; 

➢ информация, материали по темата за насилието и тормоза в училището, ин-

формация за наличните ресурси в общността и други. 

VIII. УЧИЛИЩНА СИСТЕМА ЗА РЕГИСТИРАНЕ НА СИТУАЦИИ НА ТОРМОЗ и НАСИЛИЕ, 

насочване към други служби, докладване и разглеждане на случаи на насилие и тор-

моз сред учениците в ПТГ „Иван Райнов“ град Ямбол: 

8.1. Регистриране на ситуации на тормоз:  

➢ В Протокол за съобщаване на насилие, който се съхранява в Учителската 

стая и се предава на педагогическия съветник-член на УКС . 

➢ При случаи на тормоз – нива 2 и 3 от Класификация на формите на тормоз и 

предприемане на съответни действия (Таблица 1 от Механизма за противодействие на тор-

моза в училище) се попълват в Дневника за тормоз. Дневникът се съхранява при педагоги-

ческия съветник. 

➢ Всяка ситуация на тормоз се регистрира и описва от учителя, който я е наблю-

давал с цел да се проследи развитието на случая във времето и да се планира подходяща ин-

тервенция.  Класните ръководители следят вписаните случаи и предприемат съответните 

мерки като взаимодействат с родителя на ученика, учители и с педагогическия съветник. 

➢ В случаите, при които поведението на ученика се отличава с изразени агресив-

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

насилие, УКС предлага на Директора да бъде потърсено съдействие от страна на отдел „Зак-

рила на детето“ по местоживеене или подходящата институция според ситуацията и инди-

видуалния случай. 

 

Всеки служител в училището е длъжен при установяване на случай на насилие и 

тормоз незабавно да уведоми директора на институцията. 

 

8.2.  ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАИ НА ИНЦИДЕНТ, който поставя в риск или уврежда 

живота и/ или здравето на ученик: учителят или служителят действат в следната пос-

ледователност:  
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❖ извеждат пострадалия ученик от опасната зона и съобщават на медицинското 

лице в гимназията за оказване на лекарска помощ и установяване нуждата от намеса на 

Бърза неотложна медицинска помощ; 

❖ медицинското лице извършва преглед и сигнализира на телефон 112 при нуж-

да 

❖ при липса на медицинското лице в сградата на гимназията учителят или слу-

жителят незабавно информират Директора/педагогическия съветник/класен ръководител. 

При спешен инцидент, поставящ в риск здравето на ученика са длъжни да уведомят за това 

на тел.112.  

❖ класния ръководител от своя страна уведомява родителите/ настойниците на 

детето;  

❖ описват ситуацията писмено в Протокола за отговор на насилие.  

 

8.3.  Действия при установяване, че УЧЕНИК Е ЖЕРТВА НА НАСИЛИЕ или е в 

риск от такова.  

❖ Всеки учител и служител на ПТГ“Иван Райнов“ - Ямбол, на когото стане извест-

но, че дете в риск се нуждае от закрила, следва незабавно да уведоми класния ръководител, 

който от своя страна уведомява училищното ръководство и родителите/настойниците на 

детето.  

❖ Учителят или служителят описва ситуацията писмено.  

❖ След проверка на случая, директорът свиква УКС и подава сигнал до Отдел 

„Закрила на детето”. 

❖ УКС изготвя индивидуална работна програма с ясно разписани функции и 

дейности на екип от психолог, класен ръководител, родител и др. специалисти 

при необходимост. 

❖ при инциденти и кризи се препоръчва работа в групов формат (например рабо-

та с цялата група/класa), като кризисна интервенция е от минимум 45 минути до 1 час и 30 

мин. в определени рамки – затворено пространство, в което участниците не допускат нови 

лица 

❖ работата с деца, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към форми-

ране на умения за справяне с подобно поведение. Важно е учителят/класният ръководител 

да поговори с детето, по възможност още същия ден (или веднага след като е разбрал за 

случая, ако се касае за ситуация, за която е научил случайно) и да разбере какво точно се е 

случило. 
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❖ погрешно е открито и публично пред другите деца да се оказва подкрепа на де-

те, защото това допълнително ще урони достойнството на детето пред неговите връстни-

ците 

❖ детето трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е особено 

важно ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с педагогически съ-

ветник в институцията 

❖ необходимо е да се работи със свидетелите не само на нивото на превенцията, 

но и след ситуация на тормоз 

❖ насърчават се пред свидетелите отговори на насилието с думи, търсене на по-

мощ и съобщаване за случая 

❖ при преценка детето може да бъде насочено към услуги в общността 

 

      8. 4. Действия при установяване, че УЧЕНИК Е УПРАЖНИЛ ТОРМОЗ: 

❖ Учителят или служителят регистрира ситуацията, съответстваща на нива две 

или три според Класификацията на формите на тормоз и предприемане на съответните 

действия в Дневника със случаи на тормоз. 

❖ Ученикът, упражнил тормоз, описва ситуацията. 

❖ За изясняване на случая и обстоятелствата, учениците-наблюдатели описват 

ситуацията. 

❖ Свиква се УКС. 

❖ УКС уведомява при необходимост чрез училищното ръководство МКБППМН, 

Полицията, отдел „Закрила на детето“. 

❖ УКС създава процедура за откриване и работа по случай с ученика, упражнил 

тормоз. 

 

       8.5. Действия при насилие на УЧЕНИК СРЕЩУ ЧЛЕН на институцията 

❖ Действието се прекратява незабавно от учител/служител, който е в близост до 

мястото на извършеното насилие. 

❖ Оказва се помощ в случай, че има пострадал/пострадали. 

❖ Ученика трябва да бъде отделен с оглед на възстановяване на сигурността. От-

делянето на ученика може да бъде временно до успокояването му,  се психологическо кон-

султиране/кризисна интервенция. 

❖ Уведомяват се родителите на детето. 

❖ С ученика започват дейности за установяване на причините, изясняване на 

ситуацията, оценка на проблема. С него задължително разговаря психолог или 
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педагогически съветник.  

❖ Последният дава становище след оценката на проблема и 

поведението за целите на вземането на решение за последствията от Педагогическия 

съвет. 

❖ Училището организира провеждане на Педагогически съвет за вземане на ре-

шение за последващи действия.  

❖ Обсъждат се възможни действия и се прави план за работа с детето. 

 

      8.6. МЕРКИ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ: 

❖ При наличие на писмен или устен сигнал, УКС се събира в рамките на 24 часа.  

❖ При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява директора на 

училището. В рамките на един час се подава сигнал в РУО - Ямбол, Отдел ”Закрила на дете-

то” и органите на МВР.  

❖ При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, жертва 

или в риск от насилие, комисията съставя индивидуален план за кризисна интервенция. 

8.7. Насочване на детето и неговите родители към програми и услуги в общност-

та: 

❖ Насочването на детето и неговите родители към консултация и психологическа 

работа следва да се осъществява от педагогическия съветник.  

❖ Важно е насочването да се направи конкретно и с грижа, за да могат родители-

те и детето да се възползват, а не да го приемат като мярка за наказание. 

 

 

Изготвил - Председател: Радостинка Минчева - ЗДУД 

Членове:    1. Ива Караганчева – педагогически съветник 

                        2. Росен Иванов – учител 
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ЗАПОЗНАТ СЪМ  
С УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И ТОРМОЗА 

НА ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ  
„ИВАН РАЙНОВ“ гр. ЯМБОЛ 

 

 

 

№  име презиме фамилия подпис 
1. Емилия Христова Кремъкова   
2. Радостинка Минчева Радева  
3. Валентина Енчева Стойкова  
4. Борислав Димитров Тропчев  
5. Веселин Йорданов Василев   
6. Виолета Добрева Бакърджиева   
7. Виолета Стоянова Йорданова   
8. Георги Недев Георгиев   
9. Даниела Димитрова Демирева   
10. Димитър Вълков Димитров   
11. Йонка  Стойчева Турлакова   
12. Дора Георгиева Иванова   
13. Дора Петкова Боянова   
14. Ива Апостолова Караганчева   
15. Жека Божилова Георгиева   
16. Живка Андонова Христова  
17. Иван Георгиев Овчаров   
18. Иванка Динкова Пеева   
19. Ивелин Господинов Костов   
20. Ивелина  Панайотова   
21. Йорданка Михайлова Недялкова  
22. Киро Георгиев Митев   
23. Костадин Стойков Василев   
24. Красимир Стоянов Дочев   
25. Мариана Калчева Калчева-Димитрова   
26. Мариана Кирилова Факирева   
27. Марийка Христова Стефанова   
28. Михаил Георгиев Михайлов   
29. Николай Желязков Колев   
30. Николай Тодоров Колев   
31. Николина Николова Маркова   
32. Радка Антонова Динева   
33. Радостина Ангелова Демирева   
34. Радостина Стефанова Пехливанова   

35. Росен Димитров Иванов   
36. Росица Колева Желязкова   
37. Светла Тодорова Градева   
38. Сийка Георгиева Попчева   
39. Слав Георгиев Георгиев   
40. София Живкова Цонева   
41. Стефка Минева Георгиева  
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