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№ Дейност Срок/отговорник 

1. Определяне на Координационен съвет със Заповед на 

Директора. 

до 16.09.2022 г. 

Директор 

2. Преглед на необходимата документация за 

отразяване на ситуации на тормоз и предприемане 

на съответни действия, които изискват намесата на 

Координационния съвет. 

16.09.2022 г. 

Председател на 

Координационния 

съвет 

3. Запознаване с формите на насилие и с Механизъм 

за противодействие на тормоза и насилието между 

децата и учениците – на родителите /срещу подпис/ 

на родителска среща и на учениците в Час на класа / 

по ред, определен в Заповед на Директора/. 

30.09.2022 г. 

Класни ръководители 

4. Запознаване с формите на насилие и с Механизъм 

за противодействие на тормоза и насилието между 

децата и учениците на Педагогическия и 

Непедагогическия персонал срещу подпис. 

25.09.2022 г. 

Председател на 

Координационния 

съвет 

5. Извършване на оценка на тормоза между децата и 

учениците в училище чрез Въпросник за учениците 

от II – VII клас в Час на класа. 

01-18.10.2022 г. 

Класни 

ръководители  

6. Анализ и обобщаване на резултатите от 

оценката в резултат на изследването 

31.10.2022 г. 

Класни 

ръководители  

7. Създаване на единни Правила, за задълженията на 

всички служители, свързани със случаите на тормоз и 

заложени в Правилника за дейността на училището. 

31.10.2022 г. 

Председател на 

Координационния съвет и 

членовете 

8 Запознаване на заинтересованите страни с обобщените 

резултати и обсъждане на необходимостта от 

предприемане на конкретни мерки и действия. 

02-06.11.2022 г. 

Председател на 

Координационния съвет 

9 Разработване на План за противодействие на тормоза 16.11.2022 г. 
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и насилието между децата и учениците за учебната 

2022/2023 година, въз основа на установените и 

анализирани резултати от изследването /утвърждава 

се със Заповед на Директор/. 

Председател на 

Координационния съвет 

10 Извършване на оценка на тормоза и насилието между 

децата и учениците в училище чрез Въпросник за 

учениците от II – VII клас в Час на класа. 

до 31.05.2023 г. за Начален 

етап до 30.06.2023 г. за 

Прогимназиален етап 

Класни ръководители 

11 Анализ и обобщаване на резултатите от оценката в 

резултат на изследването 

до 31.05.2023 г. за Начален 

етап до 30.06.2023 г. за 

Прогимназиален етап 

Класни ръководители 

12 Изготвяне на Годишен отчетен доклад на 

Координационния съвет до Директора. 

30.06.2023 г. 

Председател на 

Координационния съвет 

 

Настоящият Алгоритъм за прилагане на Механизма за противодействие на тормоза и 

насилието между децата и учениците в ОУ „Христо Ботев“ – Бургас е неразделна част от 

Годишния план на училището за учебната 2022/2023 година. 
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