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Настоящият алгоритъме Приложение към Годишния планза дейността на училището,
обсъдени приет на заседание на Педагогическия съветс

протокол Ме 13/14.09.2022 година



АЛГОРИТЪМ

за прилагане на механизма за противодействие на училищния тормоз

между децата и учениците

1. Запознаване на педагогическите специалисти и останалите служители с Механизма за
противодействие на тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и

училищното образование по ред, определен от директора.

Срок: месец септември

2. Създаване/актуализиране на институционалните политики в съответствие с препоръките,

описани в Механизма.

Срок: месец септември

3. Определяне на Координационен съвет със заповед на директора.

Срок: до 15 септември

4. Извършване на „оценка на ситуацията” от Координационния съвет в началото на учебната

година и анализ на резултатите - чрез фокус групи и анкети.

Срок: месец октомври-ноември.

5. Изготвяне на План на Координационния съвет на базата на резултатите от „оценка на

ситуациата” и спецификата в училището.

Срок: 15 октомври

5.1. планът включва конкретни дейности, срокове и отговорници:

5.2. планът включва дейности по превенция и интервенция на ниво клас и на ниво

училище, като следва задължителните стъпки:

Дейности по превенция:
- Актуализиране на Етичен кодекс на училищната общност;

Срок: месец септември

- Актуализиране на правила в Правилника за дейността на училището (първа стъпка

на ниво клас и втора стъпка на ниво училище)

Срок: месец октомври

- Осигуряване на участие на децата в подготовката, организирането и реализирането

на дейностите по превенция;

- Планиране и конкретни дейностипо превенция на ниво клас - отбелязване на

празници, участие в инициативи, уъркшопи, организиране на ателиета и др.

Дейности за интервенция
- Създавансе/актуализиране на процедури за действие при инциденти, работа по случай,

включително насочване към услуги.

- Въвеждане на дневник за случаи на насилие и тормоз.



» Дневникът има за цел да подпомогне анализа и планирането на цялостната политика

на превенция и интервенция на насилието и тормоза в училище.

«» В дневника се документират ситуациите, съответстващи на второ и трето ниво от

Класификацията на нивата и формите на тормози предприемане на съответните действия,

които изискват намесата на Координационния съвет.

«» Всяка описана в дневника ситуация, съдържа следната информация: дата, клас,

участници, вид насилиеи ниво,какво е предприето като действия (намеса, превенция), подпис

на служителя.

» Координационният съвет извършва анализ и оценка на риска от продължаване на

насилието и тормоза. От анализа се дава становище за индивидуална работа по случай с ученик,

който се намира в ситуация на риск по ЗЗД и предлага мерки и конкретни интервенции.

» Дневникът за описване на ситуации на тормоз и съпътстващата документация по

случаите се съхранява при ЗДУД, Теодора Иванова, председател на Координационния съвет.

. Дневникът се въвежда в началото на учебната година.

6. Изготвяне на годишен отчетен доклад на Координационния съвет до директора на

училището.


