
3. Bullying on the School Bus / Тормоз в училищния автобус 
Случката се разиграва по време на пътя към вкъщи в училищния автобус. Момче от седми клас е 
набелязано от група от ученици от седми, осми и девети клас. Момчето има проблеми с 
усвояването на знанията и силно заеква. Тормозът се изразява в бутане, не позволяване на 
седмокласника да седне, обиждане, подигравки със заекването му. Тормозът продължава цяла 
седмица докато в училището не разбират за него и след кратко затишие от две седмици започва 
отново. По-голямата част от насилието е упражнявано от седмокласничка.  
Тормозът е обявен в училището от страна на две ученички от 11ти клас, които водят притеснения 
седмокласник при училищния консултант. Ученикът е успокоен, а единадесетокласничките и 
група десетокласници дават показания за случващото се в автобуса. Ученикът остава в стола, за 
да се успокои. Неговите родители са информирани и уверени, че училището се е заело с 
проблема и че те са добре дошли за обсъждане на случая в края на деня.  
Информиран е ръководителя на седми клас и е оформено досие за предприети действия за 
анти-насилие, което е копирано и в документите на учениците. Седмокласничката, която 
инициира тормоза и насърчава други да малтретират момчето полуава официално 
предупреждение, а родителите й са уведомени. Други участващи ученици също са предупредени 
от отговорните ръководители.  
През следващата седмица се провеждат няколко разяснителни срещи с учениците, по време на 
които им се обяснява, че в случаи на насилие не бива да бездействат, а като добри граждани 
трябва да помогнат на жертвата. Класните ръководители на седми клас представят пред своите 
класове училищната брошура за борба с насилието.  
Ученическият съвет назначава дежурни единадесетокласници, които да придружават децата в 
трите училищни автобуса и които носят отговорност за интервенция и докладване на инциденти. 
След двете седмици затишие обаче седмокласничката подновява тормоза. Дежурният по 
автобус обаче веднага се намесва и води жертвата при съветника. Дава показания и 
потвърждава, че седмокласничката е виновна. Тя е изключена от училище за деня, като й се 
казва, че така ще бъде наказвана ако продължава да тормози детето. Родителите й са 
информирани и поканени за среща, което те приемат.  
 


