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Състав на комисията: 

 

         1 . Председател: Димитър Стефанов-ЗДУД  

                               2. Членове: М. Паунов- пед. съветник 

                                                     А.Панчев-кл. ръководител 

                                                             Р. Комсалова- кл. ръководител 

                                                     А. Симитчиев- учител 

 

I. ЦЕЛИ 

1. Подобряване ефективността в работата по закрила на децата на 

училищно ниво и оказване на съдействие на органите по закрила в случаи  

на деца, жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция. 

 

2. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на 

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и 

риска от насилие  и създаване на сигурна училищна среда. 

 

3. Информираност на ученици, учители и родители за „разпознаване” на 

дете в риск и подаване на информация до училищната комисия. 

 

4. Намаляване на ефекта от преживяното от детето; намаляване на 

влиянието от травматичния стрес и ускоряване възстановяването на 

нормалния ритъм на живот. 

 

II. ЗАДАЧИ 

1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила 

на дете, жертва или в риск от насилие. 

2. Осъществяване и поддържане на връзка с право имащите органи за  

професионална намеса и вземане на решение по конкретния случай. 

3. Оказване на морална подкрепа на дете в риск. 

4. Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите 

фактори за детето. 
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5. Да се усъвършенства вътрешно-училищния механизъм за подаване и 

споделяне на информация в случаи на деца, жертва или в риск от насилие. 

III. ДЕЙНОСТИ 

1.  Запознаване на служителите от училището с видовете насилие, 

разпознаването им, компетентните органи, които трябва да се уведомят 

при съмнение или наличие на такова, целите и задачите при кризисна 

интервенция и целевите групи. Действия от страна на персонала с детето, 

жертва на извършено насилие. Запознаване с тел.116111. 

   Срок: октомври 2016г. Отг.: Педагогически съветник 

 

2. Изготвяне и поставяне на видно място в училището Приложение 2-А и 

2-Б -  механизми за взаимодействие при сигнал за дете жертва или в  риск 

от насилие и при кризисна интервенция. 

    Срок: октомври 2016г. Отг.: Педагогически 

съветник  

 

 

3. Въвеждане на дневник за получени сигнали за дете жертва на насилие 

или риск от насилие и кризисна интервенция. 

    Срок: октомври 2016г. Отг.: Педагогически 

съветник 

 

 

4. Информиране на учениците в часа на класа за  съществуването в  

училище  на Комисия и за нейната дейност  и с „Националната телефонна 

линия за деца – 116111” за информиране. 

Срок: по плановете на кл. р-ли Отг. Класните р-ли 

 

5. Уведомяване на родителите при провеждане на родителски срещи за 

съществуването на настоящата комисия в училище; за нейните цели и 

задачи; процедури за действие и за възможността същите да сътрудничат и 

оказват помощ в работата на комисията. 

Срок: по плановете на кл. р-ли Отг. Класните р-ли  
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6. Проучване проблемите на ученици, живеещи в неблагоприятна среда 

(родител с криминално минало, родител злоупотребявал с наркотици, 

алкохол и др.). 

    Срок: постоянен Отг.: Класните ръководители 

 

7. Разпознаване на „Дете в риск” от класните ръководители и попълване на 

чек-лист за наличие на индикатори за това. /Дейности по наблюдение и 

откриване/ 

Срок: м. октомври 2016  г.Отг. Класните ръководители 

 

8. Създаване и стриктно  водене  на училищен регистър за деца в риск, 

който непрекъснато да се актуализира.  

Срок: м. октомври 2016г. Отг. Класните ръководители и Комисията 

9. Своевременно информиране на Директора при получен сигнал за дете 

жертва или в риск от насилие. 

 

   Срок: постоянен Отг.: Комисията и Целия персонал на 

училището 

10. Уведомяване на близък родител или настойник на детето за проблема. 

Срок: След установяване на проблема  Отг. Директор, Комисия, Класен 

ръководител 

11. Уведомяване и търсене на помощ и сътрудничество с Дирекция 

„Социално подпомагане” – отдел „Закрила на детето”; РУ на МВР – Детска 

педагогическа стая; НПО и други организации и институции, ангажирани с 

проблема – „Работа с деца в риск” 

 

Срок: постоянен Отг. Директор, Комисия 

12. Предприемане на мерки за закрила на пострадало дете и 

противодействие на проявите на насилие. 

 

     Срок: незабавно Отг.: Комисия 
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13. Информиране на координатора при РИО-Пловдив при всеки получен 

сигнал и възникнал случай на дете в риск, жертва на насилие или при 

кризисна интервенция. 

Срок: своевременно Отг.:Директор 

 

Плана на комисията по изпълнение на Координационния 

механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, 

жертва или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна 

интервенция е приет на Педагогически съвет с протокол 

№11.09.09.2016г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


