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Стратегията обхваща петгодишен период на изпълнение и включва децата  и  ученици 
те от  Основно училище „Кирил  и  Методий”, село Замфир, община Лом на възраст 5 - 
14 години. 

Настоящата стратегия е структурирана в шест части: 

1.Първата  част  разглежда  състоянието,  тенденциите  и  анализира  превенцията  сред  
уязвими  групи  лица – деца  в  риск  и  деца  извършители  на  противо-обществени  
прояви. 

2.Втора част  от  структурата  на  настоящата  стратегия  обхваща  принципите,  на  
които  се  основава  стратегията  на ОУ”Кирил  и  Методий” за  ограничаване  на  
училищната агресия. 

3.Трета част – основната  цел  на стратегията. 

4.Четвърта част – оперативни цели и задачи. 

5.Пета част – сътрудничество. 

6.Шеста част – план за действие  по стратегията на ОУ”Кирил и Методий”  за  
ограничаване на агресията. 

Тази стратегия е съобразена и със следните национални  стратегии: 

1.Национална стратегия за борба с престъпността 

2.Комуникационна стратегия – Иновационен  Модел  за  управление  на  
взаимодействието  със  заинтересованите страни с цел овладяване  на  агресията  в  
училищата  на  територията  на област Монтана  

І. АНАЛИЗ НА СИТУАЦИЯТА 

1. Законодателство 

1.1.Няколко са основните международни документи, които имат отношение към 
превенцията и противодействието на асоциалното поведение на децата: 

1.2.Конвенция на ООН за правата на детето, ратифицирана от Р. България 1991 година; 

1.3.Правилата на ООН относно минималните стандарти за осъществяване на 
правосъдие по отношение на  ненавършилите пълнолетие  лица (1985 година, Пекински 
правила); 

1.4.Насоките на ООН за превенция на правонарушенията на ненавършилите 
пълнолетие  лица (1990 г. Ръководни насоки от Риад) 

1.5.Правила на ООН  относно минимални стандарти за мерките, несвързани с лишаване 
от свобода   



2.Институционална рамка 

Противодействието на детското асоциално поведение и мерките, които са алтернатива 
на наказанието по отношение на децата-правонарушители, са регламентирани със 
Закона за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните 
(ЗБППМН). С този закон е уредена дейността и функциите на системата за превенция и 
противодействие на детското асоциално поведение. 

Съгласно Закона, на територията на община  Лом съществува съвременна, добре 
структурирана и функционираща  система, която включва: 

2.1.Общинска комисии за борба срещу противо-обществените прояви на малолетните и 
непълнолетните; 

2.2.Училищна комисия  за  превенция  на  противо-обществените  прояви  на  
учениците /УКПППУ/; 

2.3.Училищната комисия  в ОУ ”Кирил и Методий”  се ръководи  от  старши учител, 
начален  етап  Росица Милкова Недялкова  и  е  в  тясно взаимодействие с инспекторите  
от  детска педагогическа стая, кварталния инспектор  на село Замфир  и социалните 
работници  от отдела за закрила на детето, към дирекция „Социално  подпомагане” град 
Лом. 

2.4.Училищната комисия за  БППМНУ работи  по  методически  насоки  разработени  
от МОН  и  от  Общинската комисия  за  БППМНУ – Лом. 

А.Обща характеристика на децата  и учениците, които  се  обучават  и  възпитават  
в училище. 

В Основно училище „Кирил  и Методий”, село Замфир  се  обучават  и възпитават   29 
деца  и   ученици,  които    са   от  ромски етнически  произход,  жители  на село  
Замфир  и   на  местност  „Хумата”. „Хумата“ е  най-неуредения  и  най-беден квартал  
на град Лом,  с  най-голям  процент  на безработица. Жителите на квартала се изхранват 
главно  от  семейни  и  социални  помощи,  пребивания   в някои  от европейските 
държави, главно Германия  и Италия.  Нарастващата бедност в   местност ”Хумата” 
създава  и бързо нарастваща неграмотност сред ромските деца.За голяма част от 
ромските семейства в квартала образованите не е приоритет. Причините са много, но 
най-съществените са: 

1.номадсия начин на живот на ромите в миналото; 

2.липсата на грамотност  и писмен ромски език; 

3.традиционните ранни бракове  и  ранните  раждания; 

4.липсата на перспективи  за  реализация  на трудовия пазар през последните 20 
години; 

5.една част от родителите не могат да осигурят  най-необходимите неща  за децата си, 
като – учебни пособия, дрехи и храна. За ромското семейство е обидно детето да отиде 



на училище  без пари. Те не признават безплатната закуска, която се дава на учениците 
от 1 – 4  клас; 

6.сред ромските родители няма мотивация  за  учене  и  получаване на по-добро 
образование; 

Б.Ученици  в риск, обучаващи се и възпитаващи се в ОУ”Кирил  и  Методий” – 
състояние, тенденции, анализ  на  превантивната дейност. 

Учениците в риск са едни от  най-уязвимите  групи  деца – потенциални извършители  
на  противо-обществени  прояви  и  правонарушения. 

1.Ученици   с рисково поведение  ( бягат от училище ): 

Това поведение е характерно  за учениците  от всички  възрастови групи и пол 
(момчета и момичета ). Бягат  от  училище по всякакъв повод. 

2.Ученици с рисково поведение ( пушат цигари, а в квартала,  в  който  живеят  
употребяват  и  алкохол ). 

Около 10 % от момчетата  и момичетата ( от всички възрастови групи )  пушат цигари. 
Това се знае  от семействата  на учениците, но за тях не е значим проблем. Тези  
ученици пушат в квартала, в който живеят, но ромската общественост смята, че 
училището е виновно за това. В училище също се правят опити за тютюнопушене ( зад 
училищната сграда, извън двора на училището, пред читалище „Замфир Хаджийски” ). 
С  тези  ученици  се  води всекидневна   „борба”  от страна на директор, учители, 
обслужващ  и  помощен  персонал, но проблема няма да бъде решен  без семейството 
да поеме своята отговорност. 

3.Ученици  с агресивно  и силно агресивно поведение ( характерно е за ученици от 
всички възрастови групи и пол ) 

За Основно училище „Кирил  и  Методий”  агресията  сред  учениците  е  един  от 
големите  проблеми. Децата  от ромски произход  решават  всички  спорове  помежду 
си с бой. Дългогодишния ни опит  с ученици  от ромски   произход  показва, че те не 
умеят да водят спор и да решават възникнали проблеми  по мирен начин. Решение  за  
всички спорни въпроси намират в агресията. Това поведение е характерно и за 
родителите  на тези ученици. Това да се биеш е нещо нормално за жителите на 
местност ”Хумата”. Голяма част от сбиванията в училище стават  зарад конфликти 
възникнали извън учебно време в квартала, в който живеят, но след това се пренасят в 
училище. Бият  се не само момчетата,  но  и  момичетата. Практиката показва, че по-
голяма част от семействата  не могат да бъдат полезни на училището за решаване 
въпроса с агресията, защото  те винаги смятат  децата си за невинни,  директора и 
учителите  не са авторитети за тях. Вярват  на децата си и са готови  на всичко за да ги 
прикриват  и  оневиняват.Учениците се сбиват не само по време на междучасия, но по 
време на учебен час ( когато учителят  пише на дъската ), в училищния автобус  и  
други места. 

 



4.Ученици  с непристойно поведение в училище  ( по време на междучасия  и  в  учебни 
часове ) 

Такива ученици има главно в прогимназиален етап, във  всеки  клас от V  до VІІ . 
Рушат дисциплината по време на учебни часове (отказват да пишат, да изпълняват 
поставените задачи, пречат на останалите ученици  и  учители ).Пускат си джиесемите 
по време на час и слушат музика. Някои дори имат непристойни клипчета. Във  всички    
класовете  има   такива ученици.С тях се „борим” всяка  учебна година, но не успяваме  
да  ги превъзпитаме. Уведомявани са и родителите  и  настойниците писмено  или 
устно  от  директора на училището или класния ръководител.От  тяхна страна  
получаваме  само  обещания,  но положителни резултати не. 

ІІ.Принципи, на които  се  основава училищната  стратегията: 

1.Приоритетност на превенцията на асоциалното поведение сред  децата и учениците , 
в отговор на обществената загриженост към нарастващата агресия и насилие сред 
децата; 

2.Защитеност на най-добрия интерес на детето; 

3.Толерантност и равнопоставеност между  деца и възрастни в спазването на правата и 
отговорностите  на децата по отношение на  тяхното развитие, възпитание и обучение 

4.Партньорство с местни и национални институции и организации, ангажирани с 
превенцията на малолетните и непълнолетните; 

ІІІ. Основна цел – Ограничаване на риска от извършване на агресия и асоциални прояви 
и правонарушения от деца   и  учениците  от Основно училище „Кирил  и  Методий”, 
чрез изграждане  на единен механизъм  за  взаимодействието на училище ,семейство и 
институциите  

1.Подцели  на училищната стратегия за ограничаване на агресията в ОУ”Кирил  и  
Методий”: 

 Създаване на училищна  среда,  способстваща  намаляване  агресията  сред  
децата  и  учениците; 

Стратегическа  задача 1 – създаване  на  условия  и  среда  за  развитие  на  уменията  и  
интересите  на децата  и учениците  в областта  на  изкуството  и  спорта  чрез  часовете  
по Изобразително изкуство, Музика и Физическо възпитание и спорт и  заниманията по 
интереси. 

 Взаимодействие  с  институциите,  организациите  и  ромската общественост  в 
местност  „Хумата” в посока  намаляване  на  асоциалното  поведение  и 
правонарушенията  на децата  и учениците   в  квартала, в който  живеят  и  в  
училище; 

Стратегическа   задача 1-Разширяване  и  укрепване  на  взаимодействието   между : 

 отдела за закрила на детето, към дирекция „Социално  подпомагане” град Лом 



 Общинската комисия  за  ППМН – Лом 
 детска педагогическа  стая 
 църква „Синай” местност „Хумата” град  Лом  
 ромски  общественици    от  квартал „Хумата”. 

ІV.  Оперативни цели  и  задачи 

Стратегията за превенция и противодействие на агресивното  и асоциалното поведение 
и  правонарушенията на деца   и  учениците в ОУ”Кирил  и  Методий”се осъществява в 
следните направления: 

 
А.Изготвяне  на Мерки   за  предотвратяване  и  противодействие  на  тормоза  в  ОУ 
”Кирил  и  Методий”, село Замфир 

 
1.Запознаване  на учителите, служителите  и помощния  персонал  на  ОУ”Кирил  и  
Методий”  с : 

 Значение  на  думата  „тормоз” 
 Видовете  тормоз 
 Характеристики  на  тормоза  и   как  да  бъде  разпознаван 
 Кои  са  компетентните  органи  ,  които  трябва  да  се  уведомят  при  съмнение  

за  насилие 
 
Срок :ноември  2022  година                     Отговорник: Училищната комисия 
 
2.Диагностика  на  агресивното  поведение  в  училище – всеки  класен  ръководител  
изготвя  за  своя  клас. 
 
 
Срок: ноември 2022 година                     Отговорник: класните ръководители 
 
3.В  часа  на  класа  да  се запознаят  децата  и  учениците   със  значение  на  думата 
„тормоз”  и  видовете  тормоз. 
 
 
Срок: декември  2022  година                   Отговорник: класните ръководители 
 
4.Изнасяне  на  беседа  пред  учениците  от  І - VІІ клас  на тема – „Какви  могат  да 
бъдат  последиците  от  физически  тормоз”. 
 
Срок: декември  2022  година                  Отговорник: класните ръководители                                                                     
                                                                             
 
5.Провеждане  на  акция  в  училище  на тема – „Прегърни ме,  не  на  агресията” 
 
Срок: декември  2022  година                 Отговорник: класните ръководители 
 
6.Изработване  на  постери   за  І  и  ІІ  етаж   на  тема -  „Не  на  агресията”  от  
учениците  от      І - VІІ  клас. 
 



Срок: декември 2022 година               Отговорник: Цветанка Драгомирова и     
                                                                                         нач. учители 
 
 
7.По  време  на  междучасия  с  цел  намаляване  на  агресията  да  се  раздават  на 
учениците  занимателни  игри. 
 
 
Срок : през учебната година                               Отговорник: класни ръководители 
 
Б. Изграждане на Училищен координационен  съвет  за  справяне  с  насилието  в  
ОУ”Кирил  и  Методий” 
 
1. Координационен  съвет  за  справяне  с  насилието  в  ОУ”Кирил  и  Методий”: 
Председател – Росица  Недялкова 

 Членове: 
Росен  Желев, учител, прогимназиален етап 

      Цветанка  Драгомирова, старши учител, прогимназиален етап 
 
2.Функции  и  делегирани  отговорности  на координационен  съвет  за  справяне 
насилието  в  ОУ”Кирил  и  Методий”: 

1. Разработване на Етичен Кодекс за поведение в училище. 
2. Изработване и отпечатване на  20 броя брошури по превенция на насилието в 

училище и разпространението им в цялото училище – ученици, учители и 
родители. 

3. Беседи и специализирана работа с учениците в часа на класа по проблемите на 
насилието. 

4. Провеждане на анкета с учениците с цел събиране на информация за конкретни 
прояви на насилие. Обработка на резултатите от анкетата  

5. Запознаване на родителите с проблемите, свързани с насилието между децата и 
резултатите от проведената анкета. 

6. Провеждане на спортни игри с учениците от 4 – 7 клас по футбол, волейбол,  
под логото „Училището – територия на толерантност”. 

7. Осъществяване на периодичен мониторинг на училищната среда, анкети, 
получаване на текуща информация от класни ръководители и учители, видео-
наблюдение и др.. 

В.Приемане  на  процедури  за  намеса  и  справяне  с  конкретни  ситуации  на  тормоз  
и насилие  в  ОУ”Кирил  и  Методий”: 

1.Изготвяне  на  картотека  с  имената  на  учениците , които  най-често  са  склонни  
към  проява  на агресия. 
 
2.В  случай  на  проява  на  тормоз  в училище : 
 
Ниво  на  тормоз Отговор  на  училището 
 
Ниско  нарушаване на правилата 
 

1.Прекратяване; 
2.Изтъкване на нарушеното правило; 
3.Налагане  на съответна последица; 



 
 
 
Повтаряне  на  едни  и  същи  нарушения  
на  правилата 
 
 

1.Протокол за тормоз; 
2.Възстановяване  на  щетата; 
3.Разговор  с  родителите; 

Сериозна  - злоупотреба  със  сила,  както  
и  при  екстремни  ситуации, в  които  
съществува  опасност  за  живота  и  
здравето  , телесен  интегритет,  както  на  
детето  жертва,  така  и  на  детето  
извършител 
 
 

1.Насочване  към  местната  комисия  за  
БППМН  и полицията; 
2.ОЗД – град Лом; 
3.Среща  с  родителите; 
4.Възстановяване  на  щетата; 
5.Включване  на  учениците в програми; 

Г.Приемане  на правила  за  задълженията  на  всички  служители по темата  за  
противодействието  на училищния  тормоз: 

1.Подобряване  на  системата  от дежурства  в  училище  с  оглед  обхващане  на  
местата , в които  на етапа  оценка  е  установено  ,  че  се  извършва  тормоз: 
 
-дежурните  учители  на І  и  ІІ етаж  при  най-малкия  шум  от  дадена  класна  стая   
влиза  в  нея  за  да  провери   какво  става вътре; 
 
-дежурните  учители  по  време  на  голямо  междучасие  излизат  сред  учениците  на 
двора; 
 
2.Учителите  от  начален  етап  не излизат  от класните стаи  по  време  на  междучасия  
и  не  оставят  по  никакъв  повод  учениците  сами. 
 
3.По  време  на  учебни  часове учителите  не  допускат  саморазправи  между  
учениците  и  побои. 
 
4.Обслужващия   и  помощния  персонал  в  училище  се  задължават  в  случай  на  
наблюдаван  тормоз  да  го  предотвъртят, след  което  да  уведомят  директора  на  
училището  и  помощник  директора. 
 
5.Разработване  на  стъпки  за  привличане  на родителите: 
 
5.1.родители,  които  могат  да  станат  посредници  между  училището  и  родителите  
или  пред  други  организации  и  институции; 
 
5.2.родители,  които  могат  да  се  включат  в  групи  за  придружаване  на определени  
групи  деца  по  пътя  от  дома  до  училището; 

V.Сътрудничество: В  изпълнение  на стратегията  на  училищно  ниво,  Основно 
училище „Кирил  и  Методий” ще  си сътрудничи с: 

1.Отдел  за закрила на детето, към дирекция „Социално  подпомагане” град Лом; 



2.Общинската комисия  за  ППМН – Лом; 

3. Детска педагогическа  стая – град Лом; 

4. Църква „Синай” квартал „Хумата” град  Лом; 

 5. Ромски  общественици    от  квартал „Хумата”; 

 6. Ромски интеграционен център-Лом; 

VІ. План за действие  по стратегията на ОУ”Кирил и Методий”  за  ограничаване на 
агресията / Приложение  1 / 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


