
 

УЧИЛИЩНА ПОЛИТИКА  

ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  НА ТОРМОЗА 

 ВЪВ ВАРНЕНСКА МОРСКА ГИМНАЗИЯ „СВ.Н.УДОТВОРЕЦ“ 

Утвърдена със заповед на директора № РД 02-77/20.10.2020г. 

 

ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

       Основната цел на настоящата политика е да обедини всички документи, мерки и 

действия, свързани с изпълнение на Механизма за противодействието на тормоза и 

насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното образование 

и осигуряване на сигурна образователна среда. 

       В основата на политиката са превенцията и интервенцията на насилието и тормоза 

в училищата, които по своята същност са залегнали и в другите училищни политики, 

разработени в изпълнение на ЗПУО. 

       Цялостната политика се реализира на равнище училище и на равнище 

група/клас,като на всяко едно от тези равнища се осъществява дейности по превенция 

и интервенция. Целта е успешно да се намалят фактори, предизвикващи насилие, които 

са свързани със средата в самата институция и допринасят за проявата на насилие и 

агресивни модели на поведение. 

       Превенцията на насилие и тормоз включва комплекс от мерки, които имат за цел 

ограничаване и/или елиминиране на предпоставките и рисковите фактори, 

допринасящи за насилието. Превенцията поставя приоритет върху дейности на 

равнище група/клас. 

       Интервенциите включват отговора на институцията при възникнали ситуации на 

насилие и тормоз. Тава са последователни действия и мерки, които целят спиране и 

разрешаване на възникнала вече ситуация на насилие, тормоз и криза и се реализират 

като отчитат индивидуалните потребности на всяко дете, въвлечено пряко или косвено 

в ситуацията, като се прилага принципът на най-добрия интерес на детето. 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

СИСТЕМНА  РАБОТА ЗА ВЪЗПИТАВАНЕ И ОБШУВАНЕ НА УЧЕНИЦИТЕ И 

СЪЗДАВАНЕ НА УМЕНИЯ ЗА ОБЩУВАНЕ БЕЗ КОНФЛИКТИ, НАСИЛИЕ ВЪВ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯТА, УМЕНИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ПРАВИЛНИ РЕШЕНИЯ И 

РАЗБИРАНЕ НА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ. 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ 

Дейностите са продиктувани и са резултат от спазване на Механизма за 

противодействието на тормоза и насилието и Алгоритъм за прилагането му. 

1.Създаване на Координационен съвет. 



 
 

2.Оценка на ситуацията. 

3. Изготвяне на план за превенция и интервенция на насилието и тормоза. 

4. Изработване на Защитна мрежа, правила и задължения на всички служители и 

възлагане на конкретни отговорности на възрастните във ВМГ „Св.Н.Чудотворец“. 

5. Запознаване на всички работещи в училище с Механизма за противодействието на 

тормоза и насилието и поставяне на видно място Класификация на формите на насилие 

и тормоз и предприемане на съответни действия, Телефони за подаване на сигнали за 

дете в риск от насилие и тормоз и  Правила за действия на персонала за уведомяване на 

съответните компетентни органи при инциденти, които застрашават живота и здравето 

на децата.Копие от документите се поставят и на видно място в учебна работилница. 

6. Запознаване на родителите с Механизма за противодействие на тормоза и насилието. 

7. Поставяне на сайта на гимназията на Механизма за противодействието и тормоза и 

насилието във Варненска морска гимназия „Свети Николай Чудотворец“. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


