СОФИЙСКА МАТЕМАТИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ „ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ”
гр. София, район „Оборище”, ул. „Искър” №61, п.к. 1000; тел. 02/ 983 92 14;
e-mail: info@smg.bg

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ТОРМОЗ/НАСИЛИЕ
Инцидент на тормоз
и/или насилие.
До 5 минути

Сигнал за тормоз и/или
насилие от II и III ниво.
До 1 час

Прекратяване на
ситуацията от I ниво.

Доклад от свидетеля** до
директора на училището.

При прекратяване на
ситуацията свидетелите
овладяват конфликта*,
разделят учениците и
подпомагат участниците
да възстановят щетите.
При спешност се търси
помощ на тел. 112.

Регистриране на ситуацията
в дневника за сигнали и
съставяне на протокол.

Насочване на сигнала към
Отдел „Закрила на детето”,
органите на реда, ИДПС и др.

Уведомяване на родителите
за набелязване на мерки/санкции.

Разглеждане на сигнала от
Координационния съвет и дава
Становище по случая.

* Ако учениците проявяват опасно за себе си или за другите неконтролируемо поведение, се
използва необходимата физическа сила за разделяне на участниците в конфликта, задържането
им на място и търсене на съдействие от ръководството на училището. Не трябва веднага да се
разпитва за случилото се, да се обсъждат причините и да се изяснява инцидента или конфликта.
Това става на по-късен етап след подаване на доклад и преценка на нивото и вида на тормоз
и/или насилие, съгласно Приложение № 1: Класификация на формите на насилие и тормоз
към Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите на предучилищното
и училищно образование.
** Свидетел може да бъде всяко лице над 14 годишна възраст (ученици, учители, училищен
психолог, персонал, родители, външни лица и др.). Докладът описва писмено ситуацията и кои
участват в инцидента. Анонимни сигнали не се приемат.

КЛАСИФИКАЦИЯ НА ФОРМИТЕ НА ТОРМОЗ/НАСИЛИЕ/ПРЕСТЪПЛЕНИЯ
I ниво на тормоз е (установено е инцидентно нарушаване на правилата): леко удряне,
бутане, щипане, драскане, дърпане на коса, хапане, подритване, замърсяване или разрушаване
на
нечия
собственост,
подмятания,
подигравки,
унижение,
заплахи,
обиди,
нецензурни/неприлични коментари, омаловажаване, клюкарене, обиждане, осмиване,
засрамване, подвикване, ругаене, клеветене, измисляне на прякори, подмятане на коментари,
подиграване, изключване от групови или съвместни дейности, фаворитизация/предпочитания,
базирани на различие, разпространяване на слухове, показване на неприлични жестове и
действия, вербален тормоз със сексуално съдържание, разпространение на истории и
изображения със сексуален подтекст, обидни обаждания и изпращане на обидни съобщения
(SMS, MMS, съобщения в социалните мрежи, др.), използване на дискриминативни и обидни
етикети, използван на език на омраза, кражба на профили.
II ниво на тормоз е (установено е повтаряне на едни и същи нарушения с по-сериозни
последици): шамаросване, удряне, стъпкване или късане на дрехи, ритане, обграждане, плюене,
отнемане и разрушаване на нечия собственост, дърпане на нечий стол изпод него, дърпане за
уши или коса, подигравки, отправени пред целия клас или група, публично унижение, обиди,
изнудване, заплашване, несправедливо наказание, забрана за общуване, отхвърляне и
манипулация, интригантстване, разпространяване на слухове, публично отхвърляне и
игнориране, неприемане, манипулиране и използване, сексуално докосване, показване на
порнографски материали, показване на интимни части на тялото и сваляне на дрехи,
подтикване или принуждаване към сексуални действия, заснемане в сексуални пози,
непоискано заснемане и разпространяване на снимки и видео, злоупотреба с блогове, форуми,
социални мрежи, заснемане без разрешение.
III ниво на тормоз е (установена е системна злоупотреба с опасност за живота и здравето):
сбиване, задушаване, събаряне, причиняване на изгаряния и други наранявания, намушкване с
остър предмет, провесване от прозорец или високо място, лишаване от храна, излагане на ниски
или високи температури и заплашване с оръжие, закани, заплахи, обиди, клетви, които
накърняват сериозно достойнството, публично унижение, сплашване, изнудване със заплахи,
насилствено отнемане на пари и вещи, ограничаване на движението, склоняване за употреба на
наркотични и други психотични вещества, включване в деструктивни групи и организации,
изолация, групово измъчване на индивид или група и организиране на затворени групи (банди),
последиците от които нараняват други. съблазняване от друго дете или възрастен, злоупотреба
с власт при подстрекаване, изнудване, склоняване и/или принуждаване към сексуални действия,
блудство, изнасилване, кръвосмешение, действие на непоискано заснемане и разпространяване
на снимки и видеозаписи, злоупотреба с блогове, форуми, социални мрежи, заснемане без
разрешение, заснемане на сцени на насилие, разпространение на записи и снимки на детска
порнография.
Противообществена проява е: бягство от дома, бягство от училище, скитничество, просия,
употреба на алкохол, наркотични вещества и опиати, проституиране и т.н.
Престъпления са: кражба, взлом, джебчийство, вандализъм, блудство, изнасилване (опит),
телесни повреди, убийство (опит) и т.н.

