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Правила
за разрешаване на възникнали конфликти

в ПГСА – гр. Пазарджик

Училището е институция, в която една от основните цели на екипа е запазване
психическото и физическото здраве на учениците и служителите в нея. 

С тази  цел в  Професионална гимназия  по строителство  и  архитектура  –  гр.
Пазарджик  е  разработена  система  от  правила, осигуряващи  своевременното
разрешаване  на  възникнали  конфликти  между  учениците,  педагогическия  и
непедагогическия персонал.

1. Правила за разрешаване на възникнал конфликт между ученик-ученик

При  възникване  на  конфликт  по  време  на  учебен  час  или  в  сградата  на
училището:

1) Своевременна  намеса  на  учителя,  в  чийто  час  възниква  проблемът;  в
случай,  че  конфликтът  възниква  в  сградата  или  двора  на  училището,  в
разрешаването  му  се  намесва  дежурният  учител  и/или  служител  от
непедагогическия персонал, станали свидетели на случващото се.

2) Провежда се разговор на учениците, участващи в конфликта, с училищния
координатор,  с  цел  изясняване  на  причините  и  предотвратяване  на  по-
сериозни последствия.

3) При  необходимост  се  търси  съдействие  на  класния  ръководител,  УК  за
превенция  на  противообществени  прояви  на  малолетни  и  непълнолетни
ученици, както и помощник директор и директор.

4) Уведомяват  се  родителите  на  учениците,  предизвикали  конфликтната
ситуация и при необходимост се търси тяхното съдействие.

5) В случай, че конфликтът не бъде прекратен и проблемната ситуация има
продължение, се търси съдействието на служители от Детска педагогическа
стая.

 
При възникване  на  конфликт  с  ученици от  друго  училище в учебно  време,  в
двора или в близост до сградата на ПГСА:

1) Своевременна намеса на учители и/или служители,  станали свидетели на
случващото се, с цел прекратяване на конфликта.
2)    Уведомява се председателя на УК за  превенция на противообществени
прояви  на  малолетни  и  непълнолетни  ученици,  който  провежда  разговор  с
учениците за изясняване на ситуацията.
3)   Уведомява се директора на ПГСА.
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4)   Търси  се  съдействие  за  решаване  на  конфликтната  ситуация  от
психолога/педагогическия съветник на другото училище. При необходимост
се информира и директора на другото училище.

5) Уведомяват  се  родителите  на  учениците  за  възникналата  конфликтна
ситуация и се търси съдействието им за разрешаването й.

2. Правила за разрешаване на възникнал конфликт между учител – ученик

2.1.  Учителят  провежда  разговор  с  ученика  за  изясняване  на  причините  за
проблема. 
2.2.  За  изясняване  на  ситуацията  се  провежда  разговор  на  ученика  и  по
желание на учителя, с училищния координатор .
2.3. Търси се съдействие на помощник директор и директор.
2.4. Уведомяват се родителите на ученика за случилото се.

3. Правила за разрешаване на възникнал конфликт между ученик – служител

3.1. Ученикът информира класния ръководител за случилото се.
3.2.  Изясняват  се  причините  за  конфликта  при  разговор  с  училищния
координатор.
3.3.  Информира  се  дежурния  помощник  директор  и  се  търси  неговото
съдействие.  При  необходимост  се  търси  съдействието  и  на  директора  на
училището.

4. Правила за разрешаване на възникнал конфликт между учител –
учител/ служител/

4.1.  Съгласно  чл.  37  от  Етичния  кодекс  на  ПГСА,  директора  уведомява
Комисията  по  етика  за  възникнал  конфликт  между  членове  от  училищната
общност .
4.2.   Комисията  по етика  отправя покана за  изслушване  към участниците  в
конфликта  и  насрочва   съвместно  заседание,  на  което  ги   изслушват   и
изразяват съвместно становище, или отправят препоръки с цел неутрализиране
и решаване по най-добър начин на възникналия конфликт. 
4.3. При изслушване на двете страни  комисията води протокол за проведените
във  връзка  с  тях  заседания.  Протоколът  се  подписва  от  председателя,
членовете  на комисията и от протоколиста.
4.4. За резултата от изслушването комисията изготвя доклад до  директора

Изготвил:
       /Стефка Елмаян/
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