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АЛГОРИТЪМ 

 
 

за прилагане на механизма за 

противодействие на тормоза и 

насилието в НУ „Васил Левски“ през 

учебната 2022/2023 година 
 

 

 

 

 



 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

      1. Алгоритъмът за прилагане на механизма за противодействие на тормоза и 

насилието  в НУ „Васил Левски” – град Кричим е разработен в съгласно Заповед РД09-

5906/28.12.2017г. на Министъра на образованието и науката. 

  

 

ІI. ДЕЙНОСТИ  

 

 

1. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с Механизма 

за противодействие на тормоза и насилието в системата на предучилищното и 

училищното образование, с Алгоритъм за прилагане на механизма, с Правила и 

процедури за справяне с тормоза. 

                                                                                                     Срок: месец септември  

 

2. Създаване на Координационен съвет – състав (председател, членове) със заповед на 

директора на училището.  

                                                                                                      Срок: месец септември  

 

3. Запознаване на учениците и родителите с формите на насилие, с Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието, с Правилата и процедурите за справяне с 

тормоза и насилието.  

                                                                                                       Срок: месец септември 

 

4.Извършване на „оценка на ситуацията“ и анализ на резултатите от Координационния 

съвет. 

Срок: за началото на учебната година –до втората седмица на месец октомври, и за 

края на учебната година – месец май.  

 

4.1. Анализ и обобщаване от координационния съвет на резултатите от оценката в 

резултат на изследването.  

Срок: за началото на учебната година – до края на месец октомври, и за края на 

учебната година – до края на месец май.  

 

5. Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати и обсъждане на 

необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия.  

Срок: месец октомври, месец юни  

 

6.Изготвяне /актуализиране на едногодишен план от Координационния съвет на базата 

на резултатите от „оценката на ситуацията” и спецификата на образователната 

институция, който се утвърждава от директора на училището и включва дейности по 

превенция и интервенция.  

                                                                                                       Срок: месец октомври 

 

6.1. Дейности за превенция  

• Създаване/актуализиране на Етичен кодекс на институцията;  

                                                                                                                  Срок:м.септември  



• Актуализиране на правилата в Правилника за дейността на училището (първа стъпка 

на ниво група/клас и втора – на ниво институция);                   

                                                                                                              Срок: септември  

 

• Осигуряване на участие на учениците в подготовката, организирането и 

реализирането на дейностите по превенция;  

                                                                                                                Срок:целогодишен  

 

• Планиране на конкретни дейности по превенция на ниво група/клас – отбелязване на 

празници, участие в инициативи, организиране на мероприятия и др.;                     

                                                                                                                Срок:целогодишен  

 

 Планиране на конкретни дейности за реализиране на партньорство с родители – 

провеждане на срещи, ден на отворени врати и др. 

                                                                                                                 Срок:целогодишен 

 

6.2. Дейности за интервенция  

 Създаване/актуализиране на процедури за действие при инциденти, работа по случай, 

включително насочване към услуги 

                                                                                                                Срок:м.септември 

 

 Въвеждане на Дневник със случаи и процедури за управление на информация за 

установен училищен тормоз между ученици в училището. Всяка описана в дневника 

ситуация, съдържа следната информация: дата, група/клас, вид на насилие/тормоз  

предприети мерки и процедури , подпис на служителя.  

                                                                                                              Срок:м.септември 

 

 7. Изготвяне на годишен доклад от Координационния съвет и препоръки за създаване 

на по-сигурна образователна среда до ръководството на училището. 

                                                                                                               Срок: месец юни  

 

 

 

 

 

Изготвил: Координационен съвет в състав:  

Председател: Елена Цветкова – зам.-директор УД 

Членове:  

1. Мария Кръстева  – старши учител 

2. Снежана Бубарова  – педагогически съветник 

3. Стоилка Калинова – старши учител 

4. Велина Деведжиева-Чемишева – родител 

 

 

 

 
 


