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І. ЦЕЛ:  
 

Прилагане на  междуинституционален  подход  и своевременни   
адекватни мерки  за закрила  на  дете в риск и в случаи  на кризисна ситуация, 
както и дейности по превенция на риска и рисковите фактори. 
 
ІІ.  ЗАДАЧИ : 
 
 1. Своевременно   разпознаване  и   предприемане на бързи, адекватни  и  
координирани действия  за закрила  на  дете  , жертва  на  насилие   или в риск  
от насилие . 
 
 2. Оказване на  морална и   емоционална   адекватна   подкрепа  на дете  в 
риск   и  насърчаване   по   подходящ   начин   неговите  включвания  в 
извънкласни   и  извънучилищни   дейности . 
 
 3. Създаване  на   подходящи  условия   за  елиминиране    на   рисковите  
фактори   за  детето . 
 
             4. Осъществяване на дейности по превенция на риска, породен от 
епидемията от COVID – 19 , на ниво училище, клас и отделен ученик . 
 
 
ІІІ. ДЕЙНОСТИ    ЗА  РЕАЛИЗИРАНЕ  НА   ЦЕЛТА  И  ЗАДАЧИТЕ : 
 
 1. Разясняване,  на понятията  „дете в риск”  ,” насилие” ,”физическо  и  
сексуално  насилие” , чрез   подходящи    методи  в часа  на класа   
 
       Срок :  месец  октомври 2020 г. 
       Отг.:   Кл. ръководители   
 
 2. Разработване  , попълване   и  обработване   на анкети с цел проучване   
случаи  на  насилие   
       

Срок :  месец  ноември 2020 г. 
       Отг.:   Кл. ръководители , 
          Педагогически съветник  
 
 3.Провеждане  на събеседвания  , интервюта  и  разговори    с учениците   
по класове  във връзка   с рисковите  фактори   в семейството  и   извън него. 
 
       Срок: периодично  по преценка 
       Отг. :Кл. ръководители 
 
 4. Симулативна     игра „Земетресение”  или   „Наводнение „   с ученици    
от училището  с цел отработване   на  реакции  в случай   на кризисна    ситуация  

 
                           Срок : през  месец  април 2021 г. 

                                    Отг.:  Пламен Иванов  
 

5. Поддържане на връзка   с мултидисциплинарния   екип    



 
                Срок :  Постоянен  
                Отг.:  Председателя 
 
6.Предприемане на  незабавно   информиране   в случай  на инцидент . 

 
• Информиране на  ОЗД  съгласно   разпоредбата   чл. 7 от ЗЗД  в 

случаи   на  откриване  насилие  или  дете в риск 
 

• Уведомяване   на  родителите при   прояви    на  насилие   от страна   
на дете  в  училище  /върху   други   деца /  

 
     Срок :  При  необходимост   

          Отг.:   Кл. ъководители, 
      съвместно с 

             комисията  
 

• Информиране  родителите    на родителските  срещи   за  
възможностите    за   оказване   на помощ , институциите  , 
ангажирани  с  тези проблеми   - ОЗД , МКБППМН ,  основните  
положения   в  ЗЗД. 

               Срок :  През  годината   
                              Отг. : Кл.ръководители  

  

• Събеседване с    родителите на родителски срещи    за  
разпознаване   основните  признаци,  говорещи   за    склонност  
към насилие . 

 
Срок :  През годината    

                       Отг. : Пед. съветник, Психолог, Кл.    
ръководители   

 
7.Предприемане  на  възпитателни   мерки  спрямо   деца,   
проявяващи   склонност към  насилие,  чрез  изследване  на   
характерологичните   особености, набелязване на  насоки  за 
възпитателен  подход    и  на  тази  основа   индивидуална  работа   със  
съответното   дете . 
 

Срок :  През годината    
                       Отг. : Пед. съветник, Психолог  

 
                  8. Поради особеностите на УВП, през настоящата учебна година, 
породени от епидемията от COVID -19, Училището прилага мерките, 
предвидени в „Насоките за работа на системата на училищното образование 
през учебната 2020 /2021 г . в условията на  COVID - 19 ” и другите  училищни 
документи. 

                                             
                                                                                 Срок: През учебната година   
                                                           Отг.: Всички педагогически специалисти       
 

 


