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Приета на заседание на педагогическия съвет № 14/02.09.2016 г. 

 



 

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Тормозът спада към насилието над дете и се третира с мерките на Закона 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 

насилие, е длъжен да сигнализира органите по закрила.  

Ключови в разбирането за тормоза са следите характеристики на това поведение: 

1. злонамерена проява, която има за цел да нарани или унижи дете; 

2. 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 социалния живот; 

3. повтаря се многократно във времето, а не е еднократен и изолиран акт на 

агресия. 

 

II. РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕДИННИ УЧИЛИЩНИ ПРАВИЛА 

Тормозът в училище е проблем, който изисква цялостна политика, включваща 

консесусен каталог от ценности, подходи и мерки. За целта училището, чрез 

Координационен съвет за справяне с тормоза: 

1. обобщава всички предложения за правила на поведение и ценности, 

направени от класовете и формулиране на общоучилищни ценности и правила, които 

да бъдат част от училищната политика; 

2. актуализира ежегодишно и предлага на педагогическия съвет за 

одобрение училищен план за противодействие на тормоза; 

3.  договаря единен механизъм, включително разписани ясни отговорности, 

за реагиране при всяка проява на тормоз и насилие; 

4. разработва предложения за промени в Правилника за дейността на 

училището и обсъждането им с училищната общност; 

5. прилага програми за развитие на личните и социалните умения на децата; 

6. подобрява системата от дежурства с оглед обхващане на местата, в които 

на етапа на оценка е установено, че се извършва тормоза; 

7. подобрява системата за съобщаване на случаи на тормоз (въвеждане на 

нови форми и канали, гарантиране на конфиденциалността); 



8. включва експерти, родителите и самите ученици в процеса на създаване и 

реализирането на всички интервенции; 

9. използва подхода за работа с връстници (peer education), които трябва да 

станат естествените помощници при реализирането на всички видове интервенции 

както по отношение на децата, които са обект на тормоз, така и по отношение на 

децата, които упражняват насилие; 

10. повишава квалификацията на учителите за работа с програмите, 

включително реализиране на специализирани тренинги за определени категории от 

работещите в училище за справяне с критични ситуации и други; 

11. разпределя конкретни отговорности на всички възрастни в училището, 

вкл. дежурства на определени места; 

12. разработва стъпки за привличане на родителите; 

13. разработва процедури и механизми за осигуряване на непрекъснато 

съгласуване на интересите и потребностите на отделните групи, съставляващи 

училищната общност; 

14. осигурява реални партньорства с външни на училището служби, 

организации и специалисти; 

15. насочва към основни здравни и социални услуги за децата и семействата. 

 

III. ОЦЕНКА НА ПРОБЛЕМА 

 

1. Обратна връзка – анкетиране и/или други начини за събиране на информация 

за отношението на учениците към проблема (конкретизиране на измеренията 

на тормоза и насилието в рамките на училищната общност). 

2. Установяване на потребността от специфични форми на превантивна работа 

– конкретни програми за развитие на личностни умения, прилагане на 

принципа на peer education.  

3. Съгласуване на единен каталог от ценности, заявяващ позицията на 

училището към тормоза и насилието в училище.  

4. Установяване на потребността от допълнително квалифициране на учителите 

във връзка с проблема.  

5. Обратна връзка спрямо родителската общност – популяризиране на 

училищната политика в рамките на родителската общност и договаряне на 

съвместни дейсноти.  

6. Изготвяне на доклад и предложения за промени в съществуващите до този 

момент правила на Педагогически съвет. 

 



IV. ПРЕВЕНЦИЯ 

 

1.  Превенция на ниво клас/класна стая 

 

 Основната цел на превенцията на това ниво е създаването на достъпна 

среда за комуникиране на проблема и свързаните с него въпроси. 

 Темите за човешките права, груповите процеси, социалните роли, 

демократичните ценности и т.н. стават акцент в часовете на класа, за 

да изиграят ролята на подходящ контекст за развиване на социални 

умения, недопускащи насилие.  

 Дискусионният модел е задължителен и може да бъде пренесен в 

часовете от задължителната подготовка, които имат пряка връзка с 

проблема за ценностите – литература, история, философски цикъл, 

както и в подходящи извънкласни дейности, ориентирани към 

оптимизирането на социалната компетентност.  

 Популяризиране на интенет-ресурси и страници в социални мрежи, 

които са нансочени към справяне с тормоза. 

 В началото на учебната година класовете създават или актуализират 

собствен кодекс на толерантността. В час на класа учениците 

дискутират личната неприкосновеност и правото на зачитане и 

обобщават своите идеи в единен списък с правила за общуване, които 

гарантират отношения без „открито“ или „скрито“ насилие.  

 

2. Превенция на ниво училище 

 

 Възприемане на общоучилищна позиция за нулева толерантност към 

насилието и тормоза и популяризиране на визията на училището за 

успешно лидерство.  

 Превръщане на идеята за училищен кодекс на толерантността в част 

от идентичността на класа. 

 Създаване на Координационен съвет за противодействие на тормоза. 

 Поддържане на единни правила за реагиране при всяка проява на 

тормоз и насилие.  

 Актуализиране на правилника за дейността на училището с оглед 

легитимирането на правила и процедури за прекратяване и намеса в 

ситуации на тормоз. 

 Организиране на извънкласни дейности с приоритетна цел – 

развиване на социални умения. 

 Прецизиране на системата за дежурства. 

 Въвеждане на безопасни канали за информиране за случаи на тормоз, 

гарантиращи конфиденциалност. 

  Вътреучилищна квалификация и обмен на добри практики. 

 В училищната среда се осигурява място за послания, които 

промотират социални умения и взаимопомощ.  



 

 

3.  Превенция на ниво общност 

 

 Привличане на родителите чрез популяризиране на идеята за кодекс 

на толерантността. 

 Училищен кът на толерантността.  

 Създаване на мрежа от партньорства с институционални и 

неиституционални структури. 

 

 

V. ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО ЗА УСПЕШНО ЛИДЕРСТВО 

 

Аз съм уникален и важен. 

Щом не наранявам никой, имам право 

да съм такъв какъвто съм. 

Аз съм чудесно човешко същество и се 

харесвам. 

Никой няма право да ме поставя в 

неудобно положение. 

Имам право да кажа „Не!“ 

Аз съм спокоен/а. 

Аз съм красив/а. 

Аз съм смел/а и мога да се справя с 

всяка трудност. 

Аз съм силен човек. 

Аз съм добър приятел. 

Аз съм трудолюбив и отговорен. 

Аз съм интересна и вълнуваща личност. 

Аз съм всичко, от което някой се 

нуждае. 

Аз ходя с вдигната глава и изправени 

рамене. 

Аз съм ценна личност. 

Аз мога да се справя с хората. 

Аз съм жизнерадостен/а и енергичен. 

Аз съм целенасочен/а и мотивиран. 

Аз успявам. 

Аз съм много симпатичен човек. 

Аз съм толерантна и търпелива личност. 

Аз съм обичлив/а. 

Аз твърдо отстоявам правата си. 

Аз имам много силен характер. 

Аз съм силно мотивиран да изпълня 

задачите за деня. 

Аз съм много отворен и общителен 

човек.  

Аз съм уверен/а в силите си. 

Аз мога да общувам спокойно и уверено 

с другия пол. 

Аз съм здрав и жизнен човек. 

Аз съм щастлив човек и имам страхотен 

късмет. 

Аз имам страхотен живот. 

Аз съм лидер. 

 

 

 

 



VI. КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

 

 

1. Координационният съвет се създава като част от единния механизъм за борба с 

училищния тормоз.  

2. Съветът се избира на заседание на Педагогическия съвет. 

3. Съветът е в състав: 

Председател:  

Светослава Димитрова – ЗД по УД  

Членове:    

Даниела Попова – ПдС  

Славина Коцева – психолог  

Диана Костова – главен учител  

Емилия Кацарска – страши учител 

Анелия Петкова – родител  

Петя Павлова – председател на Ученическия съвет 

4. Координационният съвет планира, проследява и координира действията за 

справяне с тормоза. Отговорностите на съвета са регламентирани със заповед на 

Директора.  

5. Координационният съвет уведомява директора за случаите на системен тормоз, 

който следва да уведоми съответния отдел „Закрила на детето” по местоживеене 

и отдела за „Закрила на детето”, на чиято територия е училището, местните 

комисии за БППМН, полицията и всички останали участници в 

мултидисциплинарния екип по силата на координационния механизъм. 

6. Дневникът за случи на тормоз се води и съхранява от педагогическия съветник. 

 

VII. РЕД И УСЛОВИЯ ЗА ДЕЙСТВИЕ В СИТУАЦИИ НА ТОРМОЗ 

 

 

I. ПЪРВО НИВО - НИСКО НАРУШАВАНЕ НА ПРАВИЛАТА: 

 



1. Отговор на училището 

На първо ниво, по правило, действията се предприемат автономно от класен 

ръководител или учител заедно с родител, като се предприема педагогическа работа – 

индивидуално, за група ученици или за целия клас. 

При наличие на щети от материален характер – те се възстановяват. 

По изключение, ако насилственото поведение се повтаря, педагогическата работа не 

дава резултат, последствията са по-сериозни, ако се касае за насилие от страна на група 

към индивид или ако едно и също дете или ученик бива тормозено нееднократно в 

ситуации, класифицирани като първо ниво, то тогава следва се да предприемат 

действия, предписани за ситуации от нива две или три. 

 

2. Последователност на процедури по интервенция 

 

1) Верифициране на подозрение или откриване на ситуация на тормоз – подробно 

информиране за случилото се от всички участници. 

2) Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция към всички участници.  

3) Уведомяване на родител. 

4) Консултации – предприемане на индивидуални разговори с участниците. 

5) Мерки и действия от страна на класен ръководител – намиране на решение, което 

удовлетворява страните и служи за пример на наблюдателите. 

6) Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

 

3. Документиране  

Ситуациите от първо ниво не се регистрират. 

 

4. Разпознаване на нивото на тормоз: 

7. Форми на физически тормоз са например: леко удряне, бутане, щипане, драскане, 

дърпане на коса, хапане, подритване, замърсяване или разрушаване на нечия 

собственост. 

8. Форми на вербален тормоз са например: подмятания, подигравки, унижение, 

заплахи, обиди, нецензурни/неприлични коментари; 

9. Форми на психически тормоз са например: омаловажаване, клюкарене, 

обиждане, осмиване, засрамване, подвикване, ругаене, клеветене, измисляне на 

прякори. 



10. Форми на социален тормоз са например: подмятане на коментари, 

подиграване, изключване от групови или съвместни дейности, 

фаворитизация/предпочитания, базирани на различие, разпространяване на 

слухове. 

11. Форми на сексуален тормоз са например: показване на неприлични жестове и 

действия, вербален тормоз със сексуално съдържание, разпространение на истории 

и изображения със сексуален подтекст. 

12. Форми на кибертормоз са например: обидни обаждания и изпращане на 

обидни съобщения (SMS, MMS, съобщения в социалните мрежи, др.) 

 

 

II. ВТОРО НИВО – ПОВТАРЯНЕ НА ЕДНИ И СЪЩИ НАРУШЕНИЯ НА 

ПРАВИЛАТА ИЛИ С ПО-СЕРИОЗНИ ПОСЛЕДИЦИ: 

 

1. Отговор на училището 

На второ ниво, по правило, действията се предприемат от класен ръководител заедно 

с психолог или педагогически съветник, представител на координационния съвет и 

директор и задължително участие на родител. 

Ако присъствието на родител не е в най-добър интерес на детето, например би го 

наранил, застрашил безопасността му или би нарушил училищната процедура, 

директорът следва да се обърне към отделите за закрила на детето. 

Координационният съвет прави оценка на риска и се инициира индивидуална работа по 

случай. 

 

2. Последователност на процедури по интервенция 

1) Верифициране на подозрение или откриване на ситуация на тормоз. 

2) Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция към всички участници.  

3) Уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията при ситуации с по-сериозни 

последици по преценка на класния ръководител заедно с  психолога/педагогическия 

съветник или директора. Уведомяването е задължително и незабавно, когато се отнася 

до случаи на сексуален тормоз, проявяващи се в подтикване или принуждаване към 

сексуални действия. 

4) Уведомяване на родител. 

5) Консултации. 



6) Мерки и действия - работа на координационния съвет: анализ на ситуациите от 

регистъра и предприемане на индивидуална работа по случай с ученик в риск от тормоз 

и разписване на индивидуална програма. 

7) Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

 

3. Документиране  

 

Ситуацията на тормоз се описва в Дневника за ситуации на тормоз и се предприема 

работа по случай. 

Възстановяване на щети при наличие на такива. 

 

4. Разпознаване на нивото на тормоз 

 

 Форми на физически тормоз са например: шамаросване, удряне, 

стъпкване или късане на дрехи, ритане, обграждане, плюене, отнемане и 

разрушаване на нечия собственост, дърпане на нечий стол изпод него, дърпане за 

уши или коса. 

 Форми на вербален тормоз са например: подигравки, отправени пред 

целия клас или група, публично унижение, обиди; 

 Форми на психически тормоз са например: изнудване, заплашване, 

несправедливо наказание, забрана за общуване, отхвърляне и манипулация. 

 Форми на социален тормоз са например: интригантстване, 

разпространяване на слухове, публично отхвърляне и игнориране, неприемане, 

манипулиране и използване. 

 Форми на сексуален тормоз са например: сексуално докосване, 

показване на порнографски материали, показване на интимни части на тялото и 

сваляне на дрехи, подтикване или принуждаване към сексуални действия, 

заснемане в сексуални пози. 

 Форми на кибертормоз са например: непоискано заснемане и 

разпространяване на снимки и видео, злоупотреба с блогове, форуми, социални 

мрежи, заснемане без разрешение. 

 



III. ТРЕТО НИВО – ЗЛОУПОТРЕБА СЪС СИЛА, КАКТО И ПРИ ЕКСТРЕМНИ 

СИТУАЦИИ, В КОИТО СЪЩЕСТВУВА ОПАСНОСТ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО 

ИЛИ ЗА ТЕЛЕСНИЯ ИНТЕГРИТЕТ, ЗА КОЙТО И ДА Е ОТ УЧАСТНИЦИТЕ В 

СИТУАЦИЯТА: 

 

1. Отговор на училището 

На трето ниво, по правило, уведомяването на ОЗД и/или органите на полицията става 

незабавно от служителя на училището, идентифицирал тормоза. 

Действията на ниво училище се предприемат от директор заедно с координационния съвет със 

задължителното участие на родител и компетентни власти, организации и услуги (центрове за 

социална работа, здравни центрове, отдел закрила на детето, полиция и др.). Ако присъствието 

на родител не е в най-добър интерес на детето, например би го наранил, застрашил 

безопасността му или би нарушил училищната процедура, директорът следва да информира 

центъра за социална работа, отделите за закрила на детето и/или полицията. 

Отговорът на училището може да включва насочване към местната комисия за борба срещу 

противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и полицията, ОЗД и община 

по силата на координационнния механизъм; съставяне на Протокол за тормоз и 

възстановяване на щетата; включване на учениците в допълнителни програми, насочване към 

услуги в общността. 

 

2. Последователност на процедури по интервенция 

1) Верифициране на подозрениe или откриване на ситуация на тормоз и незабавно 

уведомяване на ОЗД и/или органите на полицията. 

2)  Прекратяване на ситуацията и успокояване/интервенция  към всички участниците. 

3)  Уведомяване на родител. 

4)  Консултации- предприемане на индивидуални разговори с участниците. 

5) Мерки и действия от страна на координационния съвет, интензивна работа по 

случай,  информиране и насочване към други служби и/или услуги от страна на 

директора. 

6)  Мониторинг на предприетите мерки и действия. 

 

3. Документиране  

 



Ситуациите на тормоз от трето ниво се описват в Дневника за случаи на тормоз, като по 

тях се предприема интензивна работа по случая, включваща всички участници, правят се 

оценки на потребностите и план за действие, както и се инициират процедури в 

съответствие със закона.  

Ако друга организация или услуга е въвлечена в работата с ученика, училището установява 

връзка с тези организации или услуги и хармонизира дейностите. 

 

4. Разпознаване на нивото на тормоз 

 

 Форми на физически тормоз са например: сбиване, задушаване, събаряне, 

причиняване на изгаряния и други наранявания, намушкване с остър предмет, 

провесване от прозорец или високо място, лишаване от храна, излагане на ниски или 

високи температури и заплашване с оръжие. 

 Форми на вербален тормоз са например: закани, заплахи, обиди, клетви, които 

накърняват сериозно достойнството, публично унижение и др.; 

 Форми на психически тормоз са например: сплашване, изнудване със сериозни 

заплахи, насилствено отнемане на пари и вещи, ограничаване на движението, 

склоняване за употреба на наркотични и други психотични вещества, включване в 

деструктивни групи и организации. 

 Форми на социален тормоз са например: заплахи, изолация, групово измъчване на 

индивид или група и организиране на затворени групи (банди), последиците от които 

нараняват други. 

 Форми на сексуален тормоз са например: съблазняване от друго дете или възрастен, 

злоупотреба с власт при  подстрекаване, изнудване, склоняване и/или принуждаване 

към сексуални действия, блудство, изнасилване, кръвосмешение. 

 Форми на кибертормоз са например: повторно действие на непоискано заснемане и 

разпространяване на снимки и видеозаписи, злоупотреба с блогове, форуми, социални 

мрежи, заснемане без разрешение, заснемане на сцени на насилие, разпространение на 

записи и снимки на детска порнография. 

 

 

 

 



VIII. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА СИТУАЦИЯ НА ТОРМОЗ 

 

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

на която е станал свидетел или за която е получил сигнал (от дете, родител или друг 

служител от училището): 

 

 в случай на физически тормоз децата трябва да бъдат разделени и да се 

прекрати физическият контакт между тях незабавно; 

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

за насилието или да се изяснява ситуацията. Това може да се случи на по-

късен етап. Важното е учителят ясно да обяви пред всички, че това е насилие 

и то е недопустимо поведение. В този момент не е добре да се разпитва за 

подробности и детето, което е потърпевшо, особено в присъствието на 

детето, което е нанесло тормоза и на други деца, защото това може да урони 

неговото достойнство. Фокусът на интервенцията трябва да бъде насочен 

към децата-свидетели на тормоза, към средата, а не към участниците в 

ситуацията на насилие; 

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

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

или да се наложи друга предварително съгласувана мярка. 

 

 

IX.  ПРИЛАГАНЕ НА ПОДХОД ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЩЕТАТА 

 

Подходът за възстановяване на щетата се основава на принципа, че „всяка щета, 

нанесена на друг, трябва да бъде възстановена“ и включва съответните действия в тази 

посока. Възстановяване на щетата е принцип, който предполага, че хората правят 

грешки. Грешките следва да бъдат поправени, като същевременно не се налагат 

наказания. Този принцип подчертава поемането на отговорност за неприемливо 

поведение и за позитивно решаване на проблема. Възстановяването на щетите успешно 

може да се прилага за материални и за нематериални щети.  

Подходът за възстановяване на щетите изисква време и по-задълбочен разговор с 

детето, което е извършило насилие, за да му се помогне да разбере какви са 



последствията от неговата постъпка. Поради тази причина е най-добре този подход да 

се приложи от класния ръководител, педагогическия съветник/училищния психолог на 

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:  

 

 като първа стъпка класният ръководител изслушва детето. Не е желателно 

детето да се изслушва съвместно с потърпевшото дете; 

 ключов момент във възстановяването на щетата е, че класният ръководител 

разговаря с ученика, а ученикът сам предлага как ще поправи грешката си, с 

което отново ще се възстанови нарушената ценност. С това негово 

предложение трябва да се съгласи и ученикът, който е бил потърпевш от 

тормоза. Този процес се медиира от ангажирания в случая класен 

ръководител, педагогическия съветник или училищния психолог; 

 след изясняване на ситуацията и постигане на договореност, класният 

ръководител за определен период от време проследява поведението на 

децата и дава обратна връзка. Класният ръководител може да потърси 

съдействие и от другите учители, които също да наблюдават поведението на 

децата и да реагират своевременно. Педагогическият съветник или 

училищният психолог също може да подпомогне работата на учителя като 

наблюдава детето във взаимоотношенията му с другите деца и даде насоки за 

действията и мерките, които учителят да предприема при необходимост; 

 при преценка, може да бъде насочено към услуги в общността. Насочването 

на детето и неговите родители към консултация и психологическа работа 

следва да се осъществява от психолога, педагогическия съветник или ако 

няма такъв – от класния ръководител. Насочващият трябва да е запознат с 

услугите в общността и да даде пълна и конкретна информация на 

родителите за възможните услуги и програми – къде може да се консултират, 

колко струват консултациите, какво представляват консултациите, какъв е 

метода на работа и т.н. Всяко училище следва да има актуална информация 

за наличните услуги в общността, като центрове за превенция и 

консултативни кабинети към местните комисии за борба срещу 



противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, центрове за 

обществена подкрепа, комплекси за социални услуги, общински съвети по 

наркотичните вещества, програми, предлагани от неправителствени 

организации и др. Важно е насочването да се направи конкретно и с грижа, 

за да могат родителите и детето да се възползват, а не да го приемат като 

мярка за наказание.   

 

 

X. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ И ОРГАНИЗАЦИОННО ОСИГУРЯВАНЕ НА  

УЧИЛИЩНАТА ПОЛИТИКА ЗА СПРАВЯНЕ С ТОРМОЗА – АЛГОРИТЪМ  

 

 

 

ОТГОВОРНИ 

ЛИЦА 

 

ЗАДАЧИ 

 

СРОКОВЕ 

Директор  1. Определяне на координационен съвет 

със заповед на директора на 

училището. 

 

до 15 септември 

Директор  1. Запознаване на педагогическия и 

непедагогическия персонал с 

формите на насилие и с Механизма 

за противодействие на училищния 

тормоз между децата и учениците в 

училище. 

септември  

Класни 

ръководители 

 

 

 

Класни 

ръководители 

1. Запознаване на учениците и 

родителите с формите на насилие и с 

Механизма за противодействие на 

училищния тормоз между децата и 

учениците. 

2. Извършване на оценката на тормоза 

между учениците в училището. 

до 10 октомври 

 

 

 

 

до 25 октомври 

Координационен 

съвет 

1. Анализ и обобщаване на резултатите 

от оценката в резултат на 

изследването. 

до 30 октомври 

Координационен 

съвет и 

педагогически съвет 

1. Запознаване на заинтересованите 

страни с обобщените резултати и 

обсъждане на необходимостта от 

предприемане на конкретни мерки и 

действия. 

до 15 ноември  

Координационен 1. Разработване от на план за до 30 ноември 



съвет съответната учебна година за 

противодействие на училищния 

тормоз във връзка с установените и 

анализирани резултати от 

анкетирането (изследването), който 

се утвърждава от директора на 

училището. 

2. Планът съдържа:  

 съдържа конкретни срокове и 

отговорници;  

 определя ясно как се 

осъществява потокът на 

информация във връзка със 

                         съмнения за тормоз; 

  как се документират случаи на 

торзмо и как се инициира 

работа по случай. 

 

 

 

 

 

 

 

 

актуализира се 

ежегодно и 

целогодишно 

Координационен 

съвет 

1. Създаване на единни правила за 

задълженията на всички служители, 

свързани със случаите на тормоз. 

 

до 30 ноември 

 

 

 

 

педагогически 

съветник 

1. Въвеждане на Дневник за случаите 

на тормоз. 

. 

от 15 септември 

целогодишно 

 

 

Класни 

ръководители 

 

1. Извършване на оценката на тормоза 

между учениците в училището. 

     1 май -20     

         юни 

Координационен 

съвет 

1. Анализ и обобщаване на резултатите 

от оценката в резултат на 

изследването. 

     до 30 юни 

Координационен 

съвет 

1. Изготвяне на годишен отчетен 

доклад до директора. 

 

до 15 юли 

 

 


