СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - ЦАРЕВО

УТВЪРДИЛ:
ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА
ДИРЕКТОР

ПЛАН
за дейността на Училищната комисия за превенция на
насилието

Учебна 2019/2020 година

І ОСНОВНА ЦЕЛ
Създаване на комплекс от мерки, целящи предотвратяване на ситуации
на агресия и насилие и целесъобразно взаимодействие между страните при
възникване на конкретни ситуации на агресия. Привличане и съвместна
работа с другите институции, работещи с деца и ученици, по посока
превантивна работа и разрешаване на конфликти.
ІІ ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ
1. Снижаване на нивото на агресивността сред учениците чрез
включването им в извънкласни форми на работа и групи по интереси.
2. Превантивна работа с учениците с цел изграждане на умения да
разпознават формите на насилието. Създаване на конкретни възможности за
предотвратяване на агресивни прояви.
3. Привличане на родителите и включването им в екипи за съвместна
работа по проблемите на агресията и насилието.
ІІІ ДЕЙНОСТИ
1. Провеждане на диагностични тестове .
Срок: ІІ уч. срок

Отг.: Комисията

2. Провеждане на лекция, съвместно с органите на МВР по проблемите
на агресията.
Срок: І уч. срок

Отг.: Комисията

3. Провеждане на среща с представител на МКБППМН с цел обсъждане
на проблемите, свързани с насилието иизвършване на противозаконни
прояви.
Срок: ІІ уч. срок

Отг.: Комисията

4. Регистриране на ученици с прояви и консултирането им с цел
предотвратяването им в бъдеще.
Срок: постоянен

Отг.: Комисията

5. Създаване на дежурни екипи от ученици, подпомагащи дейността на
учителите, за поддържане на реда в училище и предотвратяване на ситуации
на тормоз и насилие.
Срок: м. Х. 19г.

Отг.: Пед. съветник, кл. р-ли на VІІ кл.

6. Провеждане на заседания на Комисията за разглеждане на ситуации
на насилие.
Срок: постоянен

Отг.: Комисията

7. Представяне на презентация по проблемите на агресията в ЧК от
ученически екипи.
Срок: м. ХІІ.19 г.

Отг.: Ученическия съвет

8. Провеждане на анкети по класове, свързани с агресивността.
Срок: ІІ уч. срок

Отг.: Пед. съветник

9. Среща с представител на Отдел „Закрила на детето”- Царево за
запознаване с правата на учениците в случаите на ситуациина насилие.
Срок: ІІ уч. срок

Отг.: Комисията

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” - ЦАРЕВО

УТВЪРЖДАВАМ:
ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА
ДИРЕКТОР

ГРАФИК
за провеждане на консултации на Училищната комисия за
превенция на насилието
Учебна 2019/2020 година

Ден от седмицата

Час
9.00 -11.00

Вторник

15.30-17.00

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ”- ГР. ЦАРЕВО

УТВЪРЖДАВАМ:
ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА
ДИРЕКТОР

ПЛАН
за работа на Училищния координационен съвет
за справяне с тормоза в училище

Учебна 2019/2020 година

І ПРЕДМЕТ
Проучване и подпомагане на психическото развитие и здраве на учениците
в училището чрез превантивни мерки и сътрудничество по прилагане на
механизъм за противодействие на училищния тормоз между учениците в
училище.
ІІ 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.
ІІІ ЗАДАЧИ
1. Разработване и прилагане на превантивни дейности за предотвратяване
на тормоза в училище.
2. Разработване на защитна мрежа за интервенция при случаите на тормоз
в училище.
ІV ДЕЙНОСТИ
1. Сформиране на Училищен координационен съвет.
Срок: 17.09.19г.

Отг.: Ръководството

2. Заподнаване на педагогическия и непедагогическия персонал с Единните
правила и Механизма за проттиводействие на училищния тормоз.
Срок: 27.09.19г.

Отг.: Координац. съвет

3. Запознаване на учениците и родителите с Единните правила и
Механизма за проттиводействие на училищния тормоз.
Срок: 04.10.19г.

Отг.: Кл. р-ли

4. Провеждане на анкета и изготвяне на оценка на риска.
Срок: 14.10.19г.
5. Анализ на проявите на тормоз.
Срок: 30.10.19г.

Отг.: Координац. съвет

6. Провеждане на тематичен час на класа по проблемите на училищния
тормоз—прояви, участници, необходимост от предотвратяване.
Срок: 22.11.19г.

Отг: Кл. р-ли

7. Организиране на квалификационен курс за учители по проблемите на
училищния тормоз.
Срок: уч. 2019/20

Отг.: Ръководството

8. Осигуряване на видеоконтрол и охрана в училище.
Срок: постоянен

Отг.: Ръководството

9. Актуализиране на единните правила за действие в ситуация на тормоз
към Правилника за дейността на училището.
Срок: 30.10.19г.

Отг.: Координац. съвет

10. Изработване на информационно табло по проблемите на тормоза и
правата и задълженията на учениците
Срок: І учебен срок

Отг.: Координац. съвет

11. Представяне на презентация, свързана с аспектите на училищно насилие
пред учениците.
Срок: ІІ уч. срок

Отг.: Координац. съвет

12. Провеждане на индивидуални консултации с ученици-жертва на
насилие или извъшващи насилие.
Срок: постоянен

Отг.: Координац. съвет

13. Набиране на данни и анализ на профила на ученика,нуждаещ се от
подкрепа.
Срок:постоянен

Отг.: кл. р-ли

ІІ Дейности по разработване и въвеждане на защитна мрежа.
1. Разработване и приемане на правила

1.1. Работа с ученици, които са жертва на насилие, ученици, упражнили
тормоз, ученици, подкрепящи тормоза, ученици-наблюдатели.
Срок: постоянен

Отг.:Кл. р-ли

1.2. Регистриране на ситуации на тормоз, насочване към други служби и
обмен на информация с други учебни и детски заведения.
Срок: постоянен

Отг.: Координационният съвет

2. Взаимодействие и решаване на конфликти между ученици, учители,
родители и училищно ръководство.
Срок постоянен

Отг.: Координационният съвет

3. Създаване на Регистър за ситуации на тормоз.
Срок: 18.09.19г.

Отг. : Координационният съвет

4. Изготвяне на годишен отчет за дейността на Координационния съвет.
Срок: край на уч. година

Отг.: Координационният съвет

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ
„НИКОЛА ЙОНКОВ ВАПЦАРОВ” – ГР.ЦАРЕВО

УТВЪРЖДАВАМ:
ДАНИЕЛА ФЕЛОНОВА
ДИРЕКТОР

ПЛАН
за
дейността на УКБППМН

Учебна 2019/2020 година

І ЦЕЛ НА УКБППМН
1.Свеждане до минимум на противообществените прояви на учениците.
2.Да се възпитават
взаимоотношения.

у

учениците

коректни

и

толерантни

3.Осигуряване на възможност за подготовка, реализация и успешно
приобщаване към гражданското общество.
ІІ ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1.Намаляване
на
условията,
противообществени прояви.

пораждащи

извършването

на

2.Системно провеждане на индивидуално-възпитателна работа с
ученици, извършили противообществени прояви, и поддържане на връзка
с техните родители.
3. Системен контрол на поведението на учениците, извършители на
противообществени прояви.
4.Провеждане на спортни празници, екскурзии, културни мероприятия и
други с цел гражданско възпитание и образование на учениците.
5.Координиране на дейността на комисията с държавните и обществени
органи, имащи пряко отношение към борбата с противообществените
прояви сред малолетните и непълнолетни.
ІІІ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ НА КОМИСИЯТА
1.Осигуряване на пълен обхват на учениците, подлежащи на
задължително училищно обучение.
Срок:м.ІХ.19г.

Отг.:кл. р-ли

2.Картотекиране на учениците с рисково поведение, извършили
противообществени прояви.
Срок: постоянен

Отг.: пед.съветник

3.Периодично разглеждане на постъпките на ученици, извършили
противообществени прояви .
Срок: постоянен

Отг.: комисията

4.Проучване на причините за отклоненията в поведението на децата
с отрицателни прояви и набелязване на възпитателни мерки.
Срок: постоянен

Отг.:кл. р-ли и пед.съветник

5.Извършване на психологически изследвания на ученици с
отклонения.
Срок: постоянен

Отг.: пед. съветник

6.Изготвяне переодично на информация за дисциплината в училище,
допуснати неизвинени отсъствия, неспазване на училищния правилник.
Срок: постоянен

Отг.: комисията

7. Съдействие за повишаване на подготовката на учителите и
възпитателите по проблемите на противообществените прояви, извършени
от ученици.
Срок: постоянен

Отг.: комисията

8. Разглеждане на сигнали от кл. р-ли относно ученици с негативни
прояви.
Срок: постоянен

Отг.: комисията

9. Провеждане на срещи с кл. ръководители, в чиито класове има
застрашени или проявили се ученици. Обсъждане на възпитателни мерки.
Срок: постоянен

Отг.: комисията

ІV ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ С УЧЕНИЦИ
1. Индивидуална работа с проблемни ученици.
Срок: постоянен

Отг.: пед. съветник

2. Подпомагане на ученици в риск.
Срок: постоянен

Отг.: комисията

3. Прилагане на възпитателни мерки спрямо ученици, извършили
противообществени прояви, и поставяне под възпитателен надзор на
специалист или обществен възпитател.
Срок: постоянен

Отг.: комисията

4. Провеждане на лекции, беседи, дискусии по проблемите на
наркоманията, сектите и другите негативни явления в обществото.
Срок: постоянен

Отг.: кл. ръководители

5.Провеждане на разговори с учениците на теми, свързани с нормите
на поведение в обществото.
Срок: постоянен

Отг.: кл. р-ли

6. Запознаване на учениците с училищния правилник.
Срок: м.ІХ.2019 г.

Отг.: кл. р-ли

7. Запознаване на учениците с Наредбата на Община – Царево за
поддържане на обществения ред, чистота и обществено имущество.
Срок: І уч. срок

Отг.: кл. р-ли

8. Участие на учениците в извънкласни дейности. Включване на
учениците в риск.
Срок: постоянен

Отг.: преподавателите

9. Организиране на мероприятия, свързани с превенцията на
зависимостите.
Срок: постоянен

Отг.: пед съветник

V МЕРОПРИЯТИЯ И ДЕЙНОСТИ С РОДИТЕЛИ
1. Провеждане на системна разяснителна работа по правни,
педагогически и психологически проблеми с родителите.

2. Уведомяване
непосещаващи училище.

на

родителите

на

ученици,

системно

3.Привличане на родители при осъществяване на превантивна
дейност с учениците за предпазване от извършване на противообществени
прояви.
4.Запознаване на родителите с Правилника за дейността на
училището.
5. Съвместна дейност с Училищното настоятелство за подпомагане
на деца в риск.
VІ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ И ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ
ОРГАНИЗАЦИИ
УКБППМН координира дейността си със следните институции:
-МКБППМН;
-РПУ-Царево;
-Отдел „Закрила на детето”;
-Обществени организации.

