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І.Основна цел:
Основна цел в работата на Училищния координационен съвет за
превенция на агресията сред учениците /УКСПАСУ/ е намаляване на
агресията, училищния тормоз сред подрастващите и създаване на
превантивна среда, способстваща за това.
ІІ. Задачи:
1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за
предотвратяване на агресията и тормоза в училище
2. Разработване на механизъм за интервенция при случаи на тормоз в
училище.
ІІІ. Основни направления на работа:
1. Обучение на учители и класни ръководители за превенция на
агресията и тормоза в училище.
2. Повишаване осведомеността на децата и родителите по въпросите,
засягащи асоциалното и агресивно поведение и тормоз сред
подрастващите.
3. Включване на ученици в различни форми и групи по интереси, в
извънкласни и извънучилищни форми.
4. Работа с родителската общност, насочена към превенция сред
подрастващите.
5. Работа с извънучилищни институции и обществени организации.
ІV. Дейности за реализиране на плана:
А. Обучение на учители и класни ръководители за превенция на агресията
и тормоза в училище
1. Запознаване на педагогическата колегия с утвърден от МОМН
„Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и
учениците в училище“
Срок: м.XI. 2020г.
Отг. Пламен Янев
2. Провеждане на вътрешноучилищна квалификация на тема
„Инструменти за индикиране на агресията и тормоза в училище“
Срок: м.II. 2021г.
Отг. Пламен Янев
3. Повишаване квалификацията на членовете на комисията и обмяна
на добри практики с други училища от региона и страната.
Срок: до края на учебната година
Отг. Директорът

Б. Предотвратяване на агресията и тормоза сред учениците чрез
повишаване нивото на информираност на ученици и родители
1. Провеждане на информационни кампании сред ученици и
родители за превенция на агресията и тормоза в училище. Запознаване на
учениците със същността на тормоза, проявите и участниците, както и
последствията от агресията и тормоза. Училищният съвет подготвя
материали.
Срок: м.II - III 2021г.
Отг. УКСПАСУ кл. ръководители

2. Оценка на проблема чрез мнението на ученици и родители с
помощта на стандартизиран въпросник - анкета.
Срок: м. I. 2021г.
Отг. Т. Георгиев, Пл.Янев, кл. ръководители.

3.Запознаване на педагогическата колегия и родителските активи с
анализа на анкетата и предприемане на своевременни мерки при
необходимост.
Срок: м.II. 2021г.
Отг. Пл. Янев,Т. Георгиев, кл.ръководители

4. Подготвяне на материали за провеждане на часове на класа и
тематични родителски срещи.
Срок: м. I. 2021г.
Отг. кл. ръководители

5. Подготвяне на подходящи материали за превенция на агресията и
насилието в училище, които да се поставят на подходящи места в класните
стаи и фоайета.
Срок: м. Януари 2021 г.
Отг. Пл. Янев, кл ръковдители

6. Оптимизиране системата за дежурство в училище, като освен в
коридорите и класните стаи се акцентира и на територията около училище,
която понякога дава лош имидж на училището.
Срок: м. Октомври 2020г.
Отг. Директор, заместник - директор

В. Включване на ученици в различни форми и групи по интереси
1. Включване на ученици в различни форми за извънкласни и
извънучилищни дейности по проекти, модул Физическо възпитание,
масови мероприятия.
Срок: м. Х. 2020г.
Отг. класни ръководители

2. Провеждане на обучение на родителските тройки и членовете на
ученическите съвети по класове на тема „Заедно на училище без тормоз“.
Срок: м. Март.2021г.
Отг. Пламен Янев

3. Тематични възпитателни презентации в Час на класа, проведени в
мултимедийния кабинет и прожекция на подходящи филми с превантивна
цел по график, утвърден от Директора.
Срок: през учебната година
Отг. Директор, класни ръководители

Г. Работа с родителската общност
1. Запознаване на родителите с Правилника за дейността на
училището, с Етичния кодекс и своевременен инструктаж на родителската
общност.
Срок: м. IX - X. 2020г.
Отг. УКСПАСУ кл. ръководители

2. Включване на родители в дейности на Училищния
координационен съвет за превенция на агресията сред учениците.
Срок: през учебната година
Отг. Пл. Янев, кл. ръководители

3. Осъществяване на постоянен контрол и индивидуално отношение
на класните ръководители с родителите за своевременно уведомяване за
възникнали ситуации на тормоз и агресия сред учениците.
Срок: през учебната година
Отг. класните ръководители

4. Активно използване на електронния дневник от всички учители за
уведомяване на родителите за прояви на агресия и тормоз.
Срок: през учебната година
Отг. Учителите

5. Запознаване на родителите с Механизма за противодействие на
училищния тормоз между децата и учениците в училище; Стратегията на
училището и Плана за работа на Училищния координационен съвет.
Срок: м. Х. 2020г. - родителски срещи
Отг. класните ръководители

6. Включване на родители в извънучилищни дейности, отдих,
екскурзии, с цел оптимизиране на
контактите и намаляване на
агресивността сред учениците.
Срок: през учебната година
Отг. кл. ръководители

Д. Работа с извънучилищни институции, общности и организации
1. Включване на експерти, родители и съмишленици в процеса на
създаване и реализиране на всички дейности. Активна комуникация с
Детска педагогическа стая, Отдел за закрила на детето и органите на МВР.
Срок: постоянен
Отг. директорът, класните ръководители

2. Насочване към основни здравни и социални услуги за децата и
семействата, попаднали под ситуацията на тормоз и насилие.
3. Включване в обучения за повишаване квалификацията на
педагогическите специалисти чрез съдействието на обучаващите
институции
Срок: през учебната година
Отг. УКСПАСУ

4. Изготвяне на единен механизъм, включително разписани ясни
отговори за реагиране на всяка проява на тормоз и насилие. Търсене
съдействието на специалисти психолози и педагогически съветници чрез
обмен на добри практики.
4.1. Правила за регистриране на случаи на тормоз;
4.2. Процедури и действия при случаи на тормоз;
4.3. Въвеждане на единен училищен регистър с описание на:
- регистрирани случаи на тормоз;
- предприети действия;
- извършени наблюдения - резултати
5. Изготвяне на годишен отчет за работа на УКСПАСУ
Срок: м. VI. 2021г.
Отг. УКСПАСУ, Пламен Янев

