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АТАНАС АТАНАСОВ
Директор на ПГ «Христо Ботев» гр. Попово

ПЛАН
НА
УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОННИЯ СЪВЕТ
ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ТОРМОЗА И
НАСИЛИЕТО МЕЖДУ УЧЕНИЦИТЕ
ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: Във връзка със Заповед РД 09-5906/28.12.2017 на Министъра на
абразованието и науката за утвърждаване на Механизъм за противодействието на тормоза и
насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование и
Заповед РД 08-814/09.09.2022 г. на Директора се създава училищен координационен съвет за
противодействие на училищния тормоз между учениците.
ІІ. СЪСТАВ НА УКС
Председател: Стефан Цонев - Заместник-директор, УД
Членове:
1. Р. Трифонова
- старши учител по БЕЛ
2. Ст. Александрова - старши учител по Философия
3. Петя Симеонова - родител
4. Председател на ученическия съвет
IIІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ
1. Организиране и провеждане на целенасочена възпитателна работа с учениците, имащи
отклонения в поведението си или са поставени в неблагоприятни условия за развитие и
възпитание.
2. Намаляване на противообществените прояви сред малолетните и непълнолетните
/тютюнопушене, употреба на алкохол и наркотици, кражби и др./
3. Укрепване на толерантните междуличностни взаимоотношения.
4. Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно приобщаване на учениците
с противообществени прояви към гражданското общество.
IV.ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1.Намаляване условията, пораждащи рискови ситуации в училището.
2.Изграждане на училищна среда която да не бъде предпоставка за проява на девиантно
поведение
3. Осигуряване възможност за подготовка и успешно приобщаване към гражданското
общество чрез формиране на нагласи и социални умения.
4. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и организации имащи
пряко отношение към превенцията на противообществените прояви на учениците.
V.Дейности за превенция
1. Анализ на ситуацията в Профилирана гимназия “Христо Ботев” – Попово, във връзка
спрояви на насилие и тормоз в училището.
Срок: В началото на учебната година
Отг: Персонал, УКС
2. Актуализиране на етичен кодекс на училищната общост.
Срок: септември-октомври
Отг: УКС
3. Установяване на единни правила за поведение и ценности на ниво клас.

Срок: Ноември
Отг: Класни ръководители, УКС
4. Внасяне на промени в правилника за дейността на училището (При необходимост)
Срок: Постоянен
Отг: УКС
5. Запознаване на цялата училищна общност с определението, проявлението и
последиците от тормоза в рамките на часа на класа и родителски срещи.
Срок: В началото на учебната година
Отг: Класни ръководители
6. Спазване на графика за дежурство с оглед недопускане на насилие и тормоз.
Срок: Постоянен
Отг: Учители
7. Повишаване квалификацията на педагогическия персонал за превенция и справяне с
насилието и тормоза.
Срок: Постоянен
Отг: Учители, Директор
VI.Дейности за интервенция:
1. Водене на Дневник за случаи и процедури за управление на информацията в
Профилирана гимназия “Христо Ботев” - Попово.
Срок: постоянен
Отг: Служители, УКС
2. Актуализиране на процедури за действие при инциденти, работа по случай,
включително насочване на случая към услуги.
Срок: В началото на учебната година и при
необходимост
Отг: УКС, Педагогически и непедагогически
персонал
VІI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И
ОРГАНИЗАЦИИ
1. Училищният координационен съвет взаимодейства с:
- Общинската комисия за борба срещу противообществените прояви сред малолетни и
непълнолетни;
- Инспекторите от детска педагогическа стая;
- Районно полицейско управление;
- Отдел за закрила на детето;
- Център за социална рехабилитация;
- Обществени организации;
- Обществени възпитатели;
- Прокуратура;
- Здравни заведения;
- Други, имащи отношение към възпитанието на децата и борбата с
противообществените прояви на малолетни и непълнолетни

