ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА И ТУРИЗЪМ
“ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ “ – ГР. ПЕТРИЧ
2850 Петрич, ул. “Отец Паисий” № 2, тел. +359/745/2-29-29, e-mail:
pgit_petrich@mail.bg

Утвърдил:………………….
/инж.Св.Данаилова/

ПЛАН
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНИЯ КООРДИНАЦИОНЕН СЪВЕТ ЗА СПРАВЯНЕ С
ТОРМОЗА В УЧИЛИЩЕ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА „МЕХАНИЗЪМ ЗА
ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ТОРМОЗ“
за учебна 2017/2018 година
съгласно заповед РД 09-1871/18.12.2015г. на министъра на образованието, младежта и науката

Състав на съвета:
1. Председател: Елена Кирилова Изова -ЗД
2. Членове:
Валентина Андреева Свечева –ПС
Анатоли Еленков Цветков– учител
Фатиме Мехмедова Изирова – учител
Антоанета Янкулска – Психолог към МКБППМН – гр.Петрич
Ваня Грозданова – родител

Предмет:

Проучване и подпомагане на психическото развитие и здраве на децата и юношите в системата на
средното образование чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагането на механизъм за
противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.

Цел:
Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, прилагане на координирани и
последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на по-сигурна училищна среда.

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.

Д Е Й Н О С Т И:
І. Превантивни дейности за предотвратяване на тормоза в училище:
1.Анализ и обобщаване на резултатите от въпросника за тормоза в ПГИТ
Срок:м.декември/м.юни

Отг.УКС

2.Запознаване на учениците със същността на тормоза, проявите и участниците в
процеса,начини за справяне с проблема,чрез презентации,ролеви игри и др. методи.
Срок:в хода на учебната година

Отг.:Кл.ръководители,ПС

3.Включване на училището в инициативи свързани с превенция на насилието на
месно,регионално и национално ниво.
Срок: в хода на учебната година

Отг.:УКС

4. Организиране на ден на търпението.
Срок:м.март

Отг.:УКС

5.Отбелязване на Ден на толерантността в ПГИТ.
Срок:м.ноември

Отг.:УКС

6.Отбелязване на „Ден на розовата фланелка“
Срок:м.февруари

Отг.УКС

7.Запознаване на учители, ученици и родители с Програмата за ограничаване на
училищния тормоз и процедурите за реагиране в ситуации на тормоз.
Срок:за учители-на ПС
за ученици-в час на класа
за родители-на род.среща и в сайта на училището

Отг.:ПС

8. Изработване и разпространение на информационно-образователни материали,
съобразени с различните възрастови групи и свързани с: превенция на тормоза;
правата и задълженията на децата.
Срок:в хода на учебната година

Отг.:ПС

9. Провеждне на индивидуални консултации и изготвяне на индивидуални планове за
работа с деца-жертви или извършители на тормоз/ПС,Психолога на МКБППМН,други
специалисти/.
Срок:при ситуации на тормоз

Отг.УКС

10.Изработване на правила за поведение и ценности от класовете и поставянето им на
видно място в класните стаи.
Срок:м.октомври 2017г.

Отг.:Кл.ръководители

ІІ. Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа:
1. Разработване и приемане на правила и процедури за регистриране на ситуации на
тормоз, насочване към други служби и обмен на информация с други учебни и детски
заведения.
Срок:началото на уч.година

Отг.УКС

2.Взаимодействие при решаване на конфликти между ученици, учители, родители и
училищно ръководство.
Срок:през цялата уч.г.

Отг.УКС

3. Създаване на дневник за регистриране на ситуации на тормоз в училището.
Срок: началото на уч.година

Плана е приет на ПС на 14.09.2017г.

Отг.Директор

