1. СУ"ПЕНЧО П. СЛАВЕЙКОВ", РАЙОН ОБОРИЩЕ
ул. Стара планина № 11;

Утвърждавам :
Веселка Тепавичарова
Директор на Първо СУ
„Пенчо П. Славейков”

ПЛАН
за работата на Училищния координационен
съвет за справяне с тормоза за учебната
2021/2022 г.

ДЕЙНОСТ

ОТГОВОРНИК

СРОК

Разясняване на понятието
„тормоз” в часа на класния
ръководител

Класните ръководители

30.10.21 г.

Обсъждане в ЧК на начини Класните ръководители
за справяне в ситуации на
тормоз и запознаване с
органите и институциите,
които могат да им бъдат в
помощ. Дискусии,
решаване на казуси,
споделяне на опит.

постоянен

Планиране на подходящи
теми от учебното
съдържание, които да се
използват за работа и
анализ на проблема
насилие, свързани с
правата на децата,
ценностите, социалните
роли, функционирането на
групите и т.н.

Учители

25.09.21 г.

Изследване на ситуацията
на тормоз в училище чрез
анкета

Училищен психолог
Класни ръководители

15.10.21 г.

Анализ на ситуацията

Училищен психолог

20.10.21 г

Актуализиране на плана
за противодействие на
училищния тормоз

КС

30.10.21 г.

Разработване на
конкретен алгоритъм за
справяне със ситуациите
на тормоз, както и
конкретни правила за
работа с деца, обект на
тормоз и деца, упражнили
тормоз.

КС

30.10.21 г.

Разработване на стратегия
за разпознаване на

Учители по гражданско
образование

Постоянен.

кибертормоза и механизми
за неговото преодоляване
Подобряване на системата
от дежурства с оглед
обхващане на местата, на
които най-често се
извършва тормоза
Въвеждане на регистър
Повишаване
квалификацията на
учителите за справяне със
ситуациите на тормоз
Работа с родителите и
осигуряване на тяхното
сътрудничество

Постоянен
КС и УР

Постоянен
КС , УР, училищен
психолог
Постоянен
Класни ръководители, КС

Осигуряване на
партньорства с всички
организации и институции, Председател на КС,
които имат отношение към Директор
проблема за насилието
сред младите хора
Контрол по изпълнението
на плана и прилагане на
Механизма

Постоянен

Председател на КС,
Директор

Изготвил : Координационен съвет за противодействие на училищния тормоз в
1. СУ „ Пенчо П. Славейков „

