
 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  „ЕЛИН ПЕЛИН” – БУРГАС 

          
РАМКОВ ПРАВИЛНИК  

за разпределение на задълженията на служителите  

на ОУ “Елин Пелин“ – Бургас  

при изпълнение на Механизъм за противодействие на училищния тормоз 

 

Утвърждавам: 

М. Димитрова 

             Директор 

І. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВСИЧКИ СЛУЖИТЕЛИ: 

1. Наблюдение и регистриране на всички ситуации на насилие и деца в риск. 

2. Задължително прилагане на процедурите за действие при насилие и деца в риск – 

идентифициране, съобщаване, проследяване, отбелязване на случаи на тормоз. 

3. Подкрепа и поощрение на положителното поведение на децата и учениците. 

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА И РЪКОВОДСТВОТО НА УЧИЛИЩЕТО: 

1. Контрол по прилагане на Правилника за дейностите на училището и плана на Училищния 

координационен съвет за справяне с насилието. 

2. Отговорност за изпълнение на задълженията на служителите и тяхното спазване. 

3. Прилагане на координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви или в риск от насилие и взаимодействие при кризисна интервенция. 

4. Сътрудничество с институциите и местната общност. 

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ: 

1. Дежурства по време на междучасията, при влизане и излизане от училище. 

2. Прилагане на превантативни възпитателни мерки срещу насилието. 

3. Следене за спазването на ценностите и правилата, както и за възстановяване на щетите в 

ситуации на тормоз. 

4. Информиране на родителите и включването им в дейностите на училището. 

5. Изграждане на нетърпимост към насилието във всичките му форми чрез учебно-

възпитателния процес в клас и чрез извънкласните дейности. 

 

ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТИВНИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ: 

1. Прилагане на грижи за предотвратяване на насилнически действия в училищните 

помещения, за които отговарят. 

2. Познаване на основните принципи и процедури /идентифициране, съобщаване, 

проследяване, отбелязване на случаи на тормоз/. 

 

V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ: 

1. Прилагане на грижи за професионално усъвършенстване уменията на колегите в областта 

на справяне с насилието и тормоза в училище. 

2. Координиране на дейностите на ниво училище. 

3. Помощ при реализиране на планираните дейности. 

4. Работа с групите съветници на връстниците. 

 

 



 

 

VІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА МЕТОДИЧЕСКИТЕ ОБЕДИНЕНИЯ И ПРЕДМЕТНИ КОМИСИИ: 

1. Намиране на учебни единици /уроци/ от редовната програма, в които могат допълнително 

да се включат и разработят темите за насилието и тормоза и борбата с тези явления, както 

и разработка на тези методически единици. 

 

VII. ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАГИРАНЕ СПРЯМО УЧСТНИЦИ В СИТУАЦИЯ НА ТОРМОЗ 

 

Запознат: .................................  /.............../ 

/име, фамилия/   /подпис/ 

Правилникът е приет с решение на  Педагогически съвет от 14.01.2016 г 

 ЖЕРТВА НАСИЛНИК НАБЛЮДАТЕЛ 

Първи етап Да се прекрати насилието 

 

Активни в 

прекратяването и 

търсенето на помощ 

 Да се избегнат коментари и обяснения на място, ако ситуацията е 

много емоционална 

Да се успокои и осигури 

защита на жертвата 

Да се успокои 

насилникът 

 

 

 Да се посочи нарушеното правило и да се позове на това 

Втори етап Разговор с жертвата 

 

 

Разговор с насилника 

 

Подтикване към 

подкрепа на 

жертвата и на 

насилника Последици – дисциплиниране или  

възстановяване на щетата 

 

Наблюдение  

 

Трети етап Включване на различни групи + помощ на 

съветници на връстниците 

Подтикване към 

подкрепа на 

жертвата и на 

насилника 

 

 
 

Включване на 

родителите 

 

Включване на 

родителите 

 

Четвърти 

етап 

 Допълнителни 

възпитателни 

методи(напр. договор) 

 

Пети етап  Възпитателни мерки, 

прилагайки училищния 

правилник 

 

Шести етап Специализирана помощ – 

подход 

 

Специализирана помощ 

– подход 

 

 

 


