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Процедура при установяване на насилие и тормоз
в училище
І. Реакция при случай на тормоз и насилие.
1. При наличие на ситуация на насилие и тормоз ,задължение на всеки учител е да се
намеси, за да я прекрати .
2. В случай на физически тормоз учениците трябва да бъдат разделени и да се
прекрати физическият контакт между тях незабавно.
3. 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 ученика, който е
потърпевшо, особено в присъствието на насилника и други ученици, защото това може
да урони неговото достойнство;
4.Често спонтанната реакция на възрастните е заставането на страната на „жертвата”
и наказване на „насилника”. Ключово при интервенцията на възрастните е приемането
на разбирането, че ученик, обект на тормоз, не се нуждае от състрадание, а ученик,
извършител на тормоз, не се нуждае от наказание, особено което го унижава, а от
състрадание, за да може то да развие това чувство към другите. Защото липсата на
състрадателност е една от основните причини, поради която се упражнява тормоз.
ІІ. Реакции спрямо ученика, което е упражнило тормоз:
1. 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;
2. Когато се прилага подходът за възстановяване на щетата е необходимо
задължително да се уведоми класният ръководител;
3. Подходът за възстановяване на щетата често се прилага в училище като логическо
последствие от отклоняващото се поведение, свързано с рушене на материалната
база. Той се основава на принципа, че „всяка щета, нанесена на друг, трябва да бъде
възстановена“ и включва съответните действия в тази насока. Същият подход успешно
може да се прилага и когато се касае за нематериални щети. Важно е преди да се
прилага подходът да бъде предварително съгласуван с цялата училищна общност,
включително и с учениците, и да бъде част от политиката на училището.
ІІІ. Реакции спрямо ученика, което е обект на тормоз
1.Работата с ученици, които са обект на тормоз, трябва да бъде насочена към
формиране у тях на умения за справяне с подобно поведение.
2. Важно е класният ръководител да поговори с ученика, по възможност още същия
ден (или веднага след като е разбрал за случая, ако се касае за ситуация, за която е
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научил случайно) и да разбере какво точно се е случило. Ако е необходимо отделни
факти могат допълнително и дискретно да бъдат проучени.
3. Погрешно е открито и публично пред другите ученици да се оказва подкрепа на
потърпевшия ученик, защото това допълнително ще урони достойнството на ученика
пред неговите връстниците.
4.При този първи разговор е важно да се предложи на ученика подкрепа, като се
остави то само да определи какво точно ще му помогне да се почувства сигурно.
Необходимо е да се подчертае поверителността на разговора, като се спомене кои ще
бъдат уведомени за случилото се.
5. Ученикът трябва да почувства доверие и сигурност за споделяне, което е особено
важно, ако насилието се повтори. Може да му се предложи да поговори с училищния
психолог.
6. Никога не трябва да се предлага среща между ученик, жертва на насилие и неговия
мъчител с цел да се помирят и да се разберат. Такива срещи могат да доведат до
неблагоприятни последствия.
7. Наблюдавайте ученика в следващите дни, за да се уверите как се чувства и при
необходимост отново разговаряйте с него.
8. Реакции, спрямо наблюдателите:
9. Да се работи с наблюдателите на това ниво, не само на нивото на превенцията, а с
групата след ситуация на тормоз.
10. Не се отстраняват наблюдателите, когато се прекратява или управлява ситуация
на тормоз като всички, които са били там да видят какво се прави съгласно правилата
на училището.
11. Изтъкват се тези, които са се намесили в защита ценностите на училището. На
останалите се споделя очакването да направят същото, ако се случи в бъдещето.
12. Убеждение за отговори на насилието с думи, търсене на помощ и съобщаване за
случая.
13. Насърчение за грижа спрямо тормозения ученик.
ІV. Училищна система за насочване към други служби
1. КС трябва да създаде Единен училищен регистър (ЕУР) за регистриране на
ситуации на тормоз.
2. Този регистър съдържа кратко описание на всяка ситуация, кога се е случила, кои са
участниците и какви мерки са били предприети.
3. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в този регистър
от учителя, който я е наблюдавал. Това се налага, за да може да се проследи
развитието на случая във времето и да се планира подходяща интервенция.
4. Регистърът се съхранява на достъпно място в учителската стая.
5. В случаите, при които поведението на детето се отличава с изразени агресивни
прояви, снижен контрол върху гнева, склонност да разрешава конфликтни ситуации с
насилие е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на отдел „Закрила на
детето” по местоживеене.
6. Като първа стъпка се уведомява директора на училището, който е задължен да
уведоми отдел „Закрила на детето”, местните комисии за БППМН, полицията и всички
останали участници в мултидисциплинарния екип по силата на координационния
механизъм.
7. При наличие на ученици, които са едновременно и насилници, и жертви в
семейството си или на връстници е необходимо да бъде потърсено съдействие от
страна на социалните работници от отделите „Закрила на детето” към Дирекциите
„Социално подпомагане”.
8. УКС поддържа постоянна връзка с мултидисциплинарните екипи.
9. Подаване на сигнал за ученик в риск
1. Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, че
дете се нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми дирекция „Социално
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подпомагане”, Държавната агенция за закрила на детето или Министерството на
вътрешните работи.
2. Същото задължение има и всяко лице, на което това е станало известно във връзка
с упражняваната от него професия или дейност, дори и ако то е обвързано с
професионална тайна”.
Към Държавна агенция за закрила на детето функционира Национална телефонна
линия за деца 116 111. Националната телефонна линия за деца предоставя
консултиране, информиране и помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с
деца. Към нея при необходимост могат да се обръщат за съдействие и
професионалисти. Националната телефонна линия за деца с номер 116 111 е с
национално покритие, достъпна от територията на цялата страна, напълно безплатна
за обаждащите се, независимо дали звънят от стационарен или мобилен телефон. Тя
функционира 24 часа в денонощието.
10. Включване на родителите
1.Във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото се,
както и за предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията;
2. В разговора е важно да се акцентира върху необходимостта родителите да не
критикуват другото дете, а да се опитат да погледнат на ситуацията през погледа на
другата страна;
3.Родителите трябва да бъдат запознати, че критиките, обидите и неглижирането на
другото дете от тяхна страна само ще задълбочат конфликта;
4.Разговорът трябва да бъде проведен на подходящо място, в партньорски
взаимоотношения, като се предостави отворено пространство за споделяне на техните
опасения и гледни точки;
5.От разговора могат да бъдат изведени конкретни договорки кой какво може да
предприеме и какво се очаква като резултат;
6.Учителят може да насочи родителите за консултация с педагогическия съветник или
училищния психолог.
11. Процедура за информиране и съобщаване на случаи на тормоз
/1/ Всеки класен ръководител може да договори с учениците си от класа и други форми
и начини за съобщаване на случаи на тормоз в класа;
/2/ Всеки учител и служител, наблюдавал случай на тормоз, е длъжен незабавно да
информира училищното ръководство.
12. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на тормоз
Всеки учител или служител, станал свидетел на ситуация на тормоз или за която е
получил сигнал /от ученик, родители ли друг служител от училището/ е длъжен да се
намеси, за да прекрати ситуацията на тормоз.
13. Процедура за реагиране спрямо участници в ситуация на тормоз
Първи етап

ЖЕРТВА
НАСИЛНИК
Да се прекрати насилието

НАБЛЮДАТЕЛ
Активни в прекратяването и
търсене 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
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Втори етап

Трети етап
Четвърти
етап
Пети етап

Шести етап

Ниво на тормоз
Първо – ниско
нарушаване на
правилата

Второ –
повтаряне на
едни и същи
нарушения на
правилата или
с по-сериозни
последици

Разговор с жертвата

Разговор с
насилника
Последици – дисциплиниране или
възстановяване на щетата
Наблюдение
Включване на различни групи + помощ на
съветници на връстниците
Включване на родителите
Допълнителни
възпитателни
методи
Възпитателни
мерки, прилагайки
училищния
правилник
Специализирана
Специализирана
помощ – подход
помощ – подход

Подтикване към подкрепа на
жертвата и на насилника

Отговор на
училището
Действията се
предприемат от
класния ръководител,
заедно с родител, като
се предприема
педагогическа работа –
индивидуално, за група
ученици или за целия
клас.
При повторение на
насилственото
поведение или ако
един и същ ученик е
тормозен
нееднократно, тогава
се предприемат
действия, предписани
за ситуации от нива
две или три
Действията се
предприемат от класен
ръководител, училищен
психолог, представител
на Координационния
съвет, директор и
родител.
КС прави оценка на
риска и се инициира
индивидуална работа
по случая.

Документиране

Процедури за интервенция

Ситуациите от
първо ниво не се
документират

1.Откриване на ситуация на
тормоз-подборно
информиране
за случилото се от всички
участници.
2.Прекратяване на ситуацията
и успокояване към всички
участници.
3.Уведомяване на родители.
4.Консултации-предприемане
на индивидуални разговори с
участниците.
5.Мерки и действия от страна
на класния ръководител за
намиране на решение.
6.Мониторинг на
предприетите мерки и
действия.

Ситуацията се
документира в
Дневник за
регистриране на
случаите на
тормоз.

1.Откриване на ситуацията.
2.Прекратяване на ситуацията
и успокояване към всички
участници.
3.Уведомяване на ОЗД и/или
полиция по преценка.
Уведомяването е
задължително и незабавно в
случаи на сексуален тормоз.
4.Уведомяване на родител.
5.Консултации.
6.Мерки и действия-работа на

Подтикване към подкрепа на
жертвата и на насилника
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КС.
7.Мониторинг на
предприетите мерки и
действия.

Трето –
злоупотреба
със сила и при
екстремни
ситуации, в
които
съществува
опасност за
живота

Незабавно се
уведомява ОЗД и/или
органите на полицията.
Действията се
предприемат от
директор заедно с КС
със задължителното
участие на родител и
компетентни власти ОЗД, полиция,
центрове за социална
работа, здравни
центрове и др.
Отговорът на
училището може да
включва насочване към
МКБППМН и
полицията, ОЗД и
общината, съставяне
на протокол за тормоз
и възстановяване на
щетата, включване на
учениците в
допълнителни
програми, насочване
към услуги в общността

Ситуацията се
документира в
Дневника за
регистриране на
случаите на
тормоз.
Предприема се
интензивна
работа,
включваща всички
участници, оценка
на потребностите
и план за
действие и се
инициират
процедури в
съответствие със
закона.

1.Откриване на ситуация на
тормоз и незабавно
уведомяване на ОЗД и/или
органите на полицията.
2.Прекратяване на ситуацията
и успокояване към всички
участници.
3.Уведомяване на родител.
4.Консултации –
индивидуални разговори с
участниците.
5.Мерки и действия от страна
на КС, интензивна работа по
случая и насочване към други
служби и/или услуги от страна
на директора.
6.Мониторинг на
предприетите мерки и
действия

В ПГСА-гр. Пазарджик се насърчава взаимодействието между учениците от
различните класове. Това взаимодействие може да се осъществява чрез ученическо
самоуправление, чрез различни форми, базирани на принципа „Връстници обучават
връстници“, могат да се организират различни извънкласни инициативи, в които да
участват всички ученици, да се опознават взаимно и да се повишава степента на
толерантност и партньорство между тях.
Координационният съвет със съдействието на останалите представители на
училищната общност осъществява информиране и актуализиране на информацията за
наличните ресурси в общността, за съществуващи услуги и програми за превенция и
противодействие на насилието и тормоза в училище; популяризира реализирани
дейности и добри практики чрез медии, интернет, постери и табла в училище и чрез
други средства.
Училището активно взаимодейства със служби, организации и специалисти по
проблемите на децата и намира добри партньори и приятели в лицето на: Местната
комисия за борба с противообществени прояви на малолетни и непълнолетни, Отдел
„Закрила на детето“ и др.
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За подкрепа и съдействие на семействата и децата във връзка с превенцията на
тормоза и насилието и интервенцията при прояви на такъв, училището насочва към
подходящи здравни и социални услуги
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