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ЦЕННОСТИ И ПРАВИЛА НА ПОВЕДЕНИЕ 

В СУ „СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ - ГР. ДВЕ МОГИЛИ, ОБЛ. РУСЕ 

С ЦЕЛ ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТОРМОЗА И АГРЕСИЯТА 

     

Единните училищни правила са създадени във връзка с прилагане на Механизма за 

противодействие на училищния тормоз СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две 

могили, обл. Русе. Те са неизменна част от превантивните дейности, които се 

предприемат на ниво училище. Тяхната цел е прилагане на цялостен училищен подход 

за недопускане на тормоз и прояви на насилие сред учениците и бързо и ефективно 

справяне с проявленията на такива. 

 

Правилата са разработени на базата на: 

 оценка и анализирането на проблема, свързан с наличие и прояви на тормоз сред 

учениците; 

 набраните предложения от страна на ръководството на училището, класовете, 

учителите, непедагогическия персонал; 

 сътрудничеството с експерти по проблема, родители и институции/ организации, 

свързани с проблемите на безопасността на децата и тяхното физическо и психическо 

благополучие. 

 

Основни цели: 

1. Възпитаване на принципа,  че всеки човек трябва да бъде уважаван и зачитан и има 

право на закрила за своето физическо, умствено, нравствено и социално развитие. 

 

2. Формиране на убеждението, че всеки човек има право да изразява свободно своите 

възгледи  и  да защитава своите интереси,  доколкото това не нарушава същото право 

на другите и не противоречи на интересите на общността. 

 

3. Подпомагане на институцията в процеса на изграждане на сигурна образователна 

среда чрез възпитаване на уважение и толерантност в отношенията между учениците. 

 

Ценности в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, обл. Русе 

 Уважение към другите и зачитане на техните достойнство и  права. 

 Отговорност  към собственото поведение. 

 Толерантност и коректност. 

 Съпричастност и взаимопомощ. 

 Лоялност към общността и доброто име на училището. 

 



 

 

Правила на поведение в СУ „Св. Св. Кирил и Методий” – гр. Две могили, обл. 

Русе 

 Имаме правото да бъдем такива каквито сме, но уважаваме правото на другия да 

бъде какъвто е и зачитаме неговото достойнство. 

 С действията си проявяваме толерантност и коректност.  

 Помагаме на другите и работим за общия успех. 

 Уважаваме  своите учители и персонала в училище. 

 Контролираме гнева си и се поставяме на мястото на другия.Трансформираме 

раздразнението си по конструктивен начин чрез спорт: скачане, бягане, фитнес, 

спортни игри, танци и др. Учим се на техники за овладяване на гнева чрез ролеви игри. 

 Проявяваме състрадание и чувствителност спрямо проблемите на другите. 

 Търсим решение на проблемите, като се обръщаме за съдействие към класния     

ръководител, другите учители  и училищното ръководство. 

 Когато се налага, прекъсваме или ограничаваме контактите с лица, склонни към 

агресия и насилие. 

 Ако станем свидетели на тормоз в училище, веднага ще съобщим на класния     

ръководител и/или на другите учители  или училищното ръководство. 

 Отнасяме се с другите така, както искаме да се отнасят към нас. 

 Ние имаме повишен самоконтрол и не търпим и не използваме цинизми. 

 Имаме правото да учим колкото и както можем, но и сме задължени да не 

пречим на другите да правят това. 

 Изслушваме чуждото мнение, но имаме право и на свое мнение, различно от 

това на другите. 

 Различният човек е ценен колкото нас, няма да го изолираме, защото сме 

толерантни. 

 Ние сме  отговорни за това, което правим и говорим. Не се бием и не обиждаме.  

 Стараем се да сме учтиви, готови сме да спорим, но не със сила. Разрешаваме 

конфликти по мирен начин. 

 Разговаряме открито за проблемите, обсъждаме и решаваме казуси. 

 Не прибързваме с отрицателни оценки, въздържаме се да правим неща, които 

дразнят останалите. 

 Разговаряме с родителите си, с приятелите си и учителите за проблемите. 

 Знаем, че няма лоши хора, има лоши постъпки. 

 Ограничаваме филми и игри с изявена агресия. 

 Шеги и закачки правим в рамките на добрия тон и при пълна убеденост, че няма 

да уроним достойнството на някого. 

 Ние сме носители на добро възпитание и като такива избягваме да отправяме 

лични нападки, оскърбителни думи, жестовe и заплахи против когото и да било, да 

имаме непристойно поведение. 

 Не публикуваме и не коментираме снимки, видео, текстове, отнасящи се до 

личния живот на другия, които могат да доведат до уронване на неговото достойнство. 

 Грижим се за своите и на другите здраве и безопасност. 

 Опазваме училищното имущество така, както пазим личните си вещи. 

 Грижим се  за чистотата в училище и извън него и опазваме околната среда. 

 С действията си утвърждаваме доброто име на училището в обществото. 

 Познаваме и спазваме приетите правила в училище. 

 Поемаме отговорност за своето поведение. 

 

 


