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АЛГОРИТЪМ 
за 
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Разработен, съгласно Заповед № РД 09-5906/28.12.2017 г. 

на Министъра на образованието и науката 

Актуализиран  на заседание на педагогически съвет  с протокол  №12/14.09.2022г. 

 

 
 



 
 

1. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с формите 

на насилие и  Механизма за противодействие на тормоза и насилието между 

учениците в училище. 

                                                            Срок: м.Х. 2022г.  

                                                  Отг.:председателя на КС, педагог. съветник  

 

2. Запознаване на учениците в часа на класа с формите на насилие и Механизма за 

противодействие на тормоза и насилието между учениците в училище. 

                                                                      Срок: м. Х. 2022г.  

                                         Отг.: кл. ръководители 

 

3.  Запознаване на родителите на родителски срещи с формите на насилие и с 

Механизма за противодействие на тормоза и насилието между учениците в 

училище. 

                                                             Срок: м. Х. 2022г.  

                                         Отг.: кл. ръководители 

 

4. Определяне на координационен съвет със заповед на директора на училището. 

                                                           Срок: до 15.ІХ.2022г. 

                                         Отг.: Директора 

 

5. Извършване на оценка на тормоза между учениците в училището в началото 

учебната година. 

                                                   Срок: м. Х. 2022г. 

                                                   Отг.: педагог. съветник и кл. ръководители

                                      

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

резултат на изследването. 

                                                                Срок: м. ХІ.2022г.  

                                Отг.:УКС 

 

7.   Запознаване на заинтересованите страни с обобщените резултати и обсъждане 

на необходимостта от предприемане на конкретни мерки и действия. 

                                                              Срок: м. ХІ 2022г. 

                                Отг.: УКС, кл. ръководители 

 

8. Разработване от координационния съвет на план за 2022-2023 учебна 

година за противодействие на училищния тормоз, който се утвърждава 

от директора. 

- Включва конкретни дейности по превенция и интервенция на ниво училище 

и на ниво клас; 

- Съдържа конкретни срокове и отговорници; 

                                                          Срок: м. ХІ. 2022г. 

                                Отг.:КС 

 

 

 

 



9. Водене на Дневник за случаите на тормоз и насилие. 

- Дневникът има за цел да подпомогне процеса на координация и 

комуникация в училище във връзка с осъществяването на цялостна 

училищна политика за противодействие на училищния тормоз; 

-     В дневника се документират ситуациите, съответстващи на второ и трето 

ниво според приетата класификация, при които е необходима и намесата на 

координационния съвет; 

- Всяка описана в дневника ситуация, съдържа следната информация: дата, 

клас, участници, вид насилие и ниво, какво е предприето като действие, 

подпис на служителя; 

- Дневникът за случаите на тормоз и съпътстващата документация се 

съхраняват при педагогическият съветник. 

                                                   Срок: целогодишен                                                             

                                                                   Отг.:педагог. съветник 

 

10.  Изготвяне на годишен доклад на координационния съвет до директора на 

училището. 

                                                                Срок: м. VІ. 2023г. 

                                Отг.:председателя на КС 

 

 

 

 

 


