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ДИРЕКТОР

ПЛАН
НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА КООРДИНАЦИОННИЯ 

МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В СЛУЧАЙ НА ДЕЦА, 
ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

ПРИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 Г.

Настоящият план е съобразен със спецификата на учебното заведение и предвижда 
дейности за осъществяване на превенция, закрила на деца в риск от насилие. Планът е 

приет на заседание на Педагогическия съвет (Протокол № 13/13.09.2021 г.) и утвърден със 
Заповед № 784/13.09.2021 г. на директора

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:

Състав на комисията:

Председател: Веселин Йотков - ЗДАСД
Членове: 1. Илонка Матовска - психолог

2. Маринела Петрова - старши учител гимназиален етап
3. Теменужка Илиева - старши учите в начален етап

II. ЦЕЛИ НА КОМИСИЯТА:

1. Организиране и провеждане на превантивни дейности за предпазване на учениците, 
застрашени от насилие

2. Да оказва съдействие на органите по закрила на детето в случаи, че в училището има 
деца жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация.

3. Да разработи дейности, чрез които всяко дете претърпяло насилие или живеещо в 
рискова ситуация от насилие, да преодолее стреса, който изживява и да постигне чувство за 
вътрешна убеденост и сигурност, което да му даде възможността, да води пълноценен 
живот.

III. ЗАДАЧИ

1. При наличие на дете, на което животът и здравето му са в опасност своевременно 
уведомяване на „Отдела за закрила на детето” към Дирекция „Социално подпомагане”.

2. Адекватни и бързи действия с нужните институции.
3. Разговор с цел оказване на морална подкрепа на децата в риск или претърпели 

насилие.
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4. Изготвяне и използването на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите 
фактори, които са опасни за детето.

5. Събиране на необходимата и нужна информация за децата в риск от техни 
съученици,близки.

IV. ДЕЙНОСТИ

Проучващи дейности:

1. Установяване на причините, поставящи детето в рискова ситуация.
Срок: постоянен
Отг. : класните ръководители

2. Наблюдение поведението на учениците с цел добиване на представа и запознаване с 
отношенията в семейството и извън него.

Срок: постоянен
Отг.: класните ръководители

3. Писмено регистриране и съхраняване на данните за децата жертви на насилие или в 
риск от насилие.

Срок: постоянен
Отг.: комисията

4. Търсене на възможности за включване на децата живеещи в риск в определени 
дейности с превантивен характер.

Срок: постоянен
Отг. : класните ръководители

5. Провеждане на беседи в час на класа с цел запознаване на учениците с рисковите 
фактори от различни видове насилие.

Срок: ноември 2021 г.
Отг. : Класните ръководители

6. Провеждане на дискусии в час на класа на тема „Какво бих направил в случай на 
насилие в семейството?”; „Агресията в отношенията”; „Причини за агресията”.

Срок: февруари 2022 г.
Отг.: класните ръководители

Коригираща и уведомяваща дейност:

1. Повишаване сигурността на учениците в училище и в района около него.
Срок: постоянен
Отг.: директор, зам. директори, охрана, 

класните ръководители

2. Разпространяване сред учениците на диплянки (или на табло във фоайето на входа) 
за видовете насилие и какво трябва да направят в случай на насилие, включващи телефони 
за сигнализиране.

Срок: октомври 2021г.
Отг.: комисията
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3. Своевременно уведомяване на „Отдела за закрила на детето” и органите на 
полицията при наличие на данни за насилие, извършени в семейството или за престъпни
посегателства срещу деца.

Срок: постоянен
Отг.: комисията

4. Координиране дейностите и поддържане на връзка с дирекция ’’Социално 
подпомагане” (отдел „Закрила на детето”) и РУ на МВР.

Срок: постоянен
Отг.: комисията, директор

Председател: Веселин Йотков -. ...с7<
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