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ПРОЦЕДУРА  

ЗА РЕАГИРАНЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ  НА СЛУЧАИ С ПРОЯВА НА 

ТОРМОЗ 

 

1. Процедура при леко нарушение на правилата /ниско нарушаване на правилата/: 

  1.1.Учителят, при когото се случва или получава сигнал за проява на тормоз, или 

класният ръководител, посочва на ученика ясно кое правило е нарушил. 

  1.2.Класният ръководител уведомява , педагогическия съветник и психолог. Провежда 

разговор с учениците поотделно за уточняване на нарушението и определяне на мярката за 

проявилия тормоз. Класният ръководител следи за изпълнението на мярката. 

1.3.Класният ръководител уведомява за изпълнението  на предприетите дейности 

психолога и педагогическия съветник. 

 

2. Процедура за реагиране и  проследяване на случаи с проява на тормоз при 

повтаряне на едни и същи нарушения: 

  2.1.Класният ръководител или учителят, свидетел на  проявата на тормоз, е длъжен да 

регистрира ситуацията в Единния регистър за регистриране на ситуации на тормоз, да уведоми 

и писмено УКС за случилото се, като ясно формулира кое правило е нарушено. 

  2.2. Единният регистър за регистриране на ситуации на тормоз се проверява 

ежеседмично от психолога, който свиква веднага Съвета при  наличие на нова регистрация . 

  2.3.Училищният координационен съвет съвместно с класния ръководител: 

     - разглежда случая; 

     - провежда среща с родителите и учениците поотделно, обсъжда и налага мярка 

на проявилия тормоз; 

    - съставя се протокол за срещата; 

- координационният  съвет и класният ръководител следят за изпълнението на 

мярката; 

   - класният ръководител уведомяват чрез доклад Координатора за изпълнението 

на дейностите по ОПЛР; 

  2.4. Училищният координационен съвет уведомява Директора при случаи на изразени 

агресивни прояви и случаи на склонност да се разрешават конфликтни ситуации с насилие. 

2.5.Директорът уведомява ОБКБППМН, полицията, ОЗД. 

  2.6.Ученикът се включва в дейности по предоставяне на ОП, в извънкласни дейности и 

инициативи; групи за повишаване на социалните умения за общуване и др.: 

     -  консултации с педагогическия съветник и психолог, 

   -  насочване към подходяща извънкласна дейност. 

 

3.Процедура за  реагиране и проследяване на случаи при сериозно ниво на тормоз: 

   3.1.     Всеки учител и служител е длъжен  да се намеси, за да прекрати ситуация на 

тормоз, на която е станал свидетел. 

   3.2.Констатиращият е длъжен да: 



     - раздели двете страни веднага,прекрати физическия контакт и ясно да обяви, че 

това е насилие и то е недопустимо поведение; 

  - при екстремна ситуация и невъзможност да се справи сам, да изпрати сигнал по 

ученик или друг свидетел, който е на мястото на случилото се, за да бъдат уведомени: 

Директор, ЗДУД, ЗДАСД, Педагогически съветник, Психолог, охраната или дежурният учител 

за незабавна следваща реакция. 

   3.3.При инциденти, застрашаващи живота и здравето на учениците, длъжностните лица 

уведомяват полицията. 

  3.4.Участниците в ситуацията на тормоз се отвеждат в различни помещения, без да се 

разпитват веднага. 

3.5.По преценка на длъжностното лице, което в момента е в училище, учениците се 

отстраняват от следващите учебни часове и се уведомяват родителите. Учениците напускат 

училищната сграда, придружени от родителите. 

   3.6.Училищният координационен съвет и класния ръководител: 

     - разглежда случая; 

     - провежда среща с родителите и учениците поотделно, обсъжда и налага мярка 

на упражнилия тормоза; 

     - съставя протокол за срещата; 

                       - координационният съвет  и класният ръководител следят за изпълнението на 

дейностите по ОПЛР; 

   - класният ръководител уведомява писмено Координатора за изпълнението на 

дейностите по ОПЛР. 

  3.7. Директорът уведомява ОБКБППМН, полицията, ОЗД. 

3.8. Ученикът се включва в програма за работа чрез: 

            - консултации с педагогическия съветник и психолог, 

            - насочване към подходяща извънкласна дейност и дейности по предоставяне на обща 

подкрепа за личностно развитие. 

 


