
 



I. Общи положения 

СУ „Проф. д-р Асен Златаров“ работи по „Програма за превенция на 

агресията“, която е разработена в изпълнение на Споразумението за 

сътрудничество и координиране на работата на териториалните структури 

на органите за закрила на детето при случаи на деца жертви на насилие 

или в риск от насилие и Координационният механизъм за взаимодействие 

при работа с тези случаи. Основната цел на програмата е намаляване 

проявите на агресия и насилие в училище и изграждане на общоучилищна 

политика за справяне с проблема. 

Във връзка с Междуинституционален план за действие за превенция 

на агресията и засилване на сигурността в образователните институции и 

изпълнение на Средносрочни мерки – до края на 2018 година, мярка – 

Създаване на правила за включване на обществените съвети и родителите 

в дейностите по превенция на насилието и в работата с ученици с 

емоционално-поведенчески проблеми, се създават правила за включване 

на Обществения съвет и родителите. Основната цел е намаляване броя на 

проявите на насилие  и формиране на устойчиви поведенчески модели при 

подрастващите; преодоляване на отрицателното влияние на семейната, 

социалната и икономическа ситуация, в която децата се намират. 

II. Партньорство 
 

1. Участва с представители в създаването и приемането на Етичния 

кодекс на училищната общност; 

2. Участва при обсъждане на Програмата на ранното напускане на 

училище и Програмата за предоставяне на равни възможности за 

приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи; 

3. Участва в разработването на Програма за превенция на агресията 

за учебната 2018-2019 година; 

4. Общественият съвет, съобразно своите функции, може сам да 

инициира дейности по превенция на насилието и работа с 

ученици с емоционално-поведенчески проблеми, свързани с 

училищния живот;  

5. При необходимост съдейства на ръководството на училището по 

въпросите на превенцията; 

6. Споделя опит и добри практики; 



7. Подкрепя популяризирането на дейностите извън пределите на 

училището;  

8. Повишава обществената чувствителност и ангажираност по 

проблемите.  

 

III. Информираност 

1. Проучване  ефективността сред учениците на участието на 

Обществения съвет; 

2. Анализ на резултатите от проучването. 

 

IV. Оценка на получените резултати и устойчивост 
 

1. Оценка на анализа на резултатите от проучването; 

2. Набелязване мерки за мултиплициране на ефекта от 

партньорството; 

3. Включване в дейности по Програма за превенция на агресията 

и привличане на други партньори извън училището, привличане на 

още родители, служби, граждани, които имат отношение по 

проблема. 

 

 

 

 

 

 


