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СРЕДНО ЕЗИКОВО УЧИЛИЩЕ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“  

2600, гр. Дупница, ул. „Страхил войвода” № 5, тел. (0701) 5 25 45, 4 17 38, 

www.souphd.info , souphd@abv.bg 

 

 

 

Утвърдил, 

 

ВИОЛЕТА ИНКЬОВА: …………………… 

Директор на СЕУ „Св. Паисий Хилендарски” 

 град Дупница 

 

 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА 

НА УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

В СЕУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“ – ДУПНИЦА 

УЧЕБНА 2020/2021 година 

 

Приет на заседание на ПС, проведено на 06.10.2020 г. (Протокол № 1), утвърдени със 

заповед № 0173/07.10.2020 г. на директора на СЕУ „Св. П. Хилендарски“, град Дупница 

 

 

 

І. ПРЕДМЕТ НА ДЕЙНОСТ 

Проучване и подпомагане на психическото развитие и здраве на учениците в СЕУ „Св. 

Паисий Хилендарски“ чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на 

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в училище. 

 

ІІ. ОСНОВНИ ЦЕЛИ 

1.  Осъществяване на цялостната училищна политика срещу насилието. 

2.  Създаване на позитивна култура и климат в училището. 

3.  Подобряване на отношенията между учениците и техните умения за общуване. 

4. Повишаване на ангажираността и капацитета на цялата училищна общност за 

превенция и справяне с тормоза между учениците. 

5. Партньорство с родителите за съдействие по превенция и интервенция на насилието 

и тормоза. 

http://www.souphd.info/
mailto:souphd@abv.bg
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ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в 

училище. 

2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаи на тормоз в училище. 

3. Подкрепа за личностно развитие на учениците. 

4. Изграждане на позитивен организационен климат и подобряване на физическата 

среда в училище с фокус върху класните стаи, която създава условия за формирането 

на класа като общност.  

5. Утвърждаване на позитивна дисциплина и споделяне на проблеми в общността на 

класа. 

 

ІV. ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. УКС е помощен орган на училищното ръководство, който отговаря за планиране, 

проследяване и координиране на усилията за справяне с прояви на насилие и тормоз. 

2. Съставът на УКС се определя със заповед на директора на училището. 

3. УКС се оглавява от заместник-директор  в училище. 

4. Съставът на УКС включва: председател – заместник-директор, зам. председател, 

секретар и членове. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И ГРАФИК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

 

№ 

 

Месец/година 

 

Тема / Разглеждани въпроси 

 

Отговорници 

1. начало на 

учебната 

година - до 15 

октомври 

Извършване на оценка на проблема с проявите 

на тормоз в училището чрез наблюдения, анкетни 

проучвания, беседи и диалог 

класните 

ръководители, 

УКС      

                                                                 

2. 30 октомври Анализ на проявите на училищен тормоз, 

обсъждане на наличните правила и вземане 

на решения за справяне в зависимост от 

проявяващите се негативни действия, форми 

и последствия 

 

УКС 

3. през учебната 

година 

Оптимизиране на системата за наблюдение и 

контрол в зависимост от оценката на 

проблема с училищния тормоз 

 

УКС, 

директорът 

4. в началото на 

учебната 

година 

Запознаване и актуализиране на знанията на 

учениците със същността на тормоза, 

проявите и участниците в процеса, 

необходимостта от предотвратяването му и с 

процедурите за реагиране в ситуации на 

тормоз и агресивни прояви 

класни 

ръководители 
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5. в началото на 

учебната 

година 

Изработване и актуализиране на табла с общи 

правила на поведение в класните стаи с 

активното участие на учениците 

 

класни 

ръководители 

6. в началото и 

през учебната 

година 

Проучване и попълване от класните 

ръководители на информационна бланка с 

конфиденциален характер за състоянието на 

класа - ученици с прояви, склонни към 

нарушения или живеещи в неблагоприятна 

социална среда. Представяне на доклад за 

психофизическия профил на децата в риск и 

попълване на Училищния регистър 

 

класни 

ръководители, 

УКС 

7. в началото и 

през учебната 

година 

Запознаване на УКС с докладите на класните 

ръководители и набелязване на конкретни 

мерки за работа с всеки ученик  

 

класни 

ръководители, 

УКС 

8. през учебната 

година 

Осигуряване на обща и допълнителна 

подкрепа на учениците, застрашени от 

противообществени прояви с цел превенция 

на проблемното поведение 

 

класни 

ръководители, 

ЕПЛР, УКС 

9. през учебната 

година 

Стриктно водене на Дневник за регистриране 

на ситуации на тормоз, включващ описание 

на ситуацията, вида на тормоз, участниците, 

наблюдателите, предприетите мерки, план за 

подкрепа 

 

УКС, класни 

ръководители, 

учители 

10. през учебната 

година 

Провеждане на индивидуални консултации с 

ученици, понасящи или извършители на 

агресивни прояви. Взаимодействие с 

родители и учители при решаване на 

конфликти между ученици 

психолог, 

класни 

ръководители, 

УКС 

11. през учебната 

година 

Включване на учениците, застрашени от 

противообществени прояви в извънкласни 

мероприятия и дейности в съответствие с 

Годишния план за дейността на СЕУ ”Св. 

Паисий Хилендарски” и към дейности, 

организирани от спортни дружества и ЦОП 

на територията на община Дупница 

 

класни 

ръководители, 

УКС 
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12. през учебната 

година 

Включване на родители на ученици с 

проблемно поведение в мероприятия и 

дейности на класа и училището с цел 

ангажирането им с живота на децата им в 

училище 

 

класни 

ръководители, 

УКС 

13. през учебната 

година 

Насочване от УКС на ученици и родителите 

им за консултации с психолог и действащия 

кабинет към МКБППМН 

психолог, 

класни 

ръководители, 

УКС 

14. през учебната 

година 

Изработване и разпространение на 

информационно – образователни материали, 

съобразени с възрастовите групи, тематично 

разглеждащи превенция на тормоза, правата 

и задълженията на учениците 

 

класни 

ръководители, 

УКС 

15. през учебната 

година 

Разглеждане на теми в часа на класа, 

свързани с превенция на насилието, справяне 

с гнева и агресията, мирно решаване на 

конфликти в съответствие с рамкови 

изисквания при организиране на часа на 

класа 

класни 

ръководители, 

УКС 

16. през учебната 

година 

Провеждане на беседи от служители на 

РИОКОЗ – Дупница, инспектори от ДПС, 

представители на МКБППМН по въпроси за 

насилието и тормоза  

 

класни 

ръководители, 

УКС 

17. през учебната 

година 

Включване на членовете на УКС в обучения 

за повишаване на квалификацията за 

справяне с училищния тормоз 

 

директор 

 

18. м. юни 

 

 

Изготвяне на годишен отчет на УКС до 

директора на училището и до МКБППМН 

председател 

на УКС 

VІ. ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА УКС 

1. Председателят на УКС организира провеждането на редовните и извънредни 

заседания. 

2. Членовете на УКС следят за изпълнение на дейностите, заложени в Годишния 

план за дейността. 
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3. Основни принципи са координирането на дейността между членовете на УКС и 

взаимното споделяне на пълната информация по отделните случаи. 

4. По спорни въпроси УКС се обръща към директора на училището за 

разрешаването им. 

5. За всяко  заседание на УКС се води протокол. 

6. За всеки отделен случай се води документация, описваща интервенцията на 

училищно ниво и мерките за възстановяване и укрепване на физическото и 

психично здраве на ученика, жертва на или в риск от насилие. 

7. Дейността на УКС се осъществява в пълно съответствие със ЗПУО, ЗЗД, Етичния    

     кодекс на работещите с деца и подзаконови нормативни актове в системата на  

     образованието. 

8. УКС внася предложения до директора на училището във връзка с естеството на  

     своята дейност. 

9. УКС отчита дейността си пред Педагогическия съвет на училището. 

 

 

 

 

 

УЧИЛИЩЕН КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ 

при СЕУ „Св. Паисий Хилендарски“, град Дупница 


