
 

  Утвърдил  

  Директор:                                                                              

                 / Н.Николов / 

ПЛАН  

за работата на училищния координационен съвет за превенция на агресията 

сред учениците в ПТГ „Цар Симеон Велики“ - гр. Търговище 

за учебната 2016/2017 година 

І. ОСНОВНА ЦЕЛ      

Основна цел в работата на Училищния координационен съвет за превенция на агресията 

сред учениците в Професионална  техническа  гимназия „Цар Симеон Велики” - град Търговище е 

намаляване на агресията сред подрастващите и създаване на превантивна среда, способстваща за 

това.  

II. ПРАВИЛА НА РАБОТА НА УКС ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

Разпределението на правата, задълженията, процедурите и подходите на участниците в 

Комисията е както следва: 

1. Председателят отговаря за регулярните и инцидентни заседания на УКС. 

2. Членовете на УКС следят за изпълнение на плана за дейността. 

3. Основни принципи са координирането на действията на всички членове на УКС и 

взаимното споделяне на пълната информация по отделните случаи. 

4. По неясни или спорни въпроси УКС да се обръща към Директора на училището – г-н Н. 

Николов. 

5. За всеки случай се води документация, описваща интервенцията на училищно ниво и 

последващите мерки за възстановяване и укрепване на физическото и психично здраве на 

ученика, жертва на или в риск от насилие. 

ІІI. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ НА РАБОТАТА 

1. Повишаване осведомеността на децата и родителите по въпроси, засягащи асоциалното и 

агресивно поведение на подрастващите, тормоза и насилието сред тях.  

2. Създаване на нагласи и социални умения, като толерантност и уважение към различията, 

решаване на конфликти, емпатия и др., недопускащи  насилие.  

3. Включване на ученици в различни форми и групи по интереси, в извънкласни и извънучилищни 

дейности през свободното от учебни занятия време.  



4. Работа с родителската общност, насочена към превенция на агресивно поведение сред 

подрастващите  

5. Работа с извънучилищни институции, обществени организации, Регионалния екип за 

превенция на агресията сред учениците в област Търговище.  

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ПЛАНА:  

А/ Предотвратяване на прояви на агресия сред учениците чрез повишаване на нивото на 

информираност на децата и родителите.  

1.  Проверка оценката на риска от тормоз в училище чрез анкетно проучване.  

Срок: м.Х-ХІ.2016г. и м.V-VI.2017г. 

2.  Водене на училищен дневник за вписване на прояви и тормоз сред учениците в училище.  

Срок: през годината 

Отг.: Р. Рангелова 

3.  Спазване на изработените   правила   на поведение  и общоучилищни ценности. 

Срок: постоянен 

Отг.: класните ръководители 

и ученическият съвет  

4.  Провеждане на информационни кампании сред учениците и родителите за превенция на 

агресията.  

Срок: м. IХ – ХІ.2016 год.  

Отг.: УКС  

5.   Информиране на родителите и учениците за най-уязвимите откъм условия за проява на 

агресия и тормоз места в района на училището. 

Срок: м. IX. 2016 г.  

Отг.: УКС     

6.  Провеждане на дискусии и разговори по теми, свързани с училищния тормоз и агресията 

сред подрастващите в час на класа.  

Срок: по график по разпределения 

на класните р-ли  

Отг.: класните ръководители  

Б/ Включване на учениците в различни извънкласни форми по интереси във времето, свободно от 

учебни занятия.  

1. Включване на проблемните ученици в определени извънкласни дейности с превантивен 

характер. 

                                                                                                 Срок: постоянен 

                                                                                                 Отг.: класните ръководители 



2. Провеждане на конкурс за есе на тема „Агресията през моите очи или Лицето на агресията.” 

                                Срок: месец  март 2017 г. 

                                                                                                 Отг.:класните ръководители и УКС 

      3. Провеждане на тренинг - Управление на гнева и контрол на агресивното поведение или 

Емпатията – контрапункт на агресията в училище.  

                                                                                                                      Срок: м. ІV.2017 год.  

Отг.: председател на УКС и  УС  

В/ Работа с родителската общност.  

1. Осъществяване на постоянен контакт и индивидуални отношения на класните 

ръководители с родители за своевременно уведомяване за възникнали ситуации на тормоз и 

агресия сред учениците и за предприетите от училището действия за разрешаването им.  

Срок: постоянен  

Отг.: кл. ръководители  

2. Включване на родители в провеждани мероприятия по теми, свързани с превенция на 

тормоза в училище.  

Срок: постоянен  

Отг.: класните ръководители 

Г/ Работа с институции на местно ниво, с функции и правомощия в областта на превенция на 

тормоз и агресия сред подрастващите.  

1.  Незабавно уведомяване на дирекция “Социално подпомагане” / Отдел “Закрила на детето“ 

при възникнали ситуации на тормоз и агресия, а при по – критични ситуации и  НМГПП 

съгласно координационния механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертви или в риск от насилие.  

Срок: постоянен 

Отг.: ръководството на училището  

2.  Изготвяне на годишен отчет за работа на Училищния координационен съвет за превенция 

на агресията сред учениците.  

Срок: м. VІ.2017 год.  

Отг.: УКС  

 

Приет с решение на ПС на заседание от  24.10.2016 г. с Протокол № 1. 


