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Програмата  е приета на заседание на Педагогическия съвет с Протокол № 8 / 14.09.2022г. 

и е утвърдена със Заповед № ......../14.09.2022 г. на директора на училището 

 

 

 

І. Цели: 

1. Да оказва съдействие на органите по закрила на деца в риск в случаи, че в училището  
има деца, които са жертви на насилие, и в случаи на кризисна ситуация. 

2. Да се създадат по-оптимални възможности за популяризиране и подобряване на 
ефективността на системата за закрила на детето и превенция на риска. 

ІІ. Задачи: 

1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва 
на насилие или в риск от насилие. 

2. Работа с родители на деца в риск от насилие и оказване на психологическа помощ на 
деца-жертви на насилие. 

3. Взаимодействие със социалната среда за осигуряване на превенция и закрила на деца, 
жертви на насилие или в риск от насилие. 

4. Повишаване компетентността на родители, учители и деца за справяне и преодоляване 
на насилието и активизиране на взаимодействието между тях. 

ІІІ. Очаквани резултати: 

1. Обществена нетърпимост към насилието на деца и нарушаването на правата на децата. 

2. Оптимални условия за сигнализиране и предприемане на конкретни и незабавни 
действия за дете в риск и за нарушаване правата на децата. 

3. Работещ вътрешен механизъм за подаване и споделяне на информация в случаи на деца, 
жертви на или в риск от насилие. 

 

 

 
І. Повишаване на професионалната компетентност на  учителите и всички 

работещи в училището 

№ Дейности Срок/ 

времетраене 

Отговорник Очаквани резултати 

1. Провеждане на органи- 

зационни заседания на 

Комисията за: 

• дефиниране на 

основните зада- 

чи; 

• отчет на изпъл- 

нението. 

м. 11. 2022 г. 

м. 05. 2023 г. 

Комисия по 

превенция и 

закрила на 

деца в риск от 

насилие 

• идентифициране на 

дефицитите; 

• установяване на пот- 

ребности и интереси; 

• формулиране на теми 

за квалификация. 

2. Изготвяне на план за 

работа на комисията 

м. 11. 2022 г. Комисия по 

превенция и 

закрила на 

деца в риск от 

насилие 

• рефлексивно професио- 

нално поведение у учи- 
телите; 

• система за контрол на 

резултатността. 



3. Организиране на 

общо събрание на 

колектива за 

запознаване с 

условията на 

превенция на 

насилието и риска в 

училището и Плана 

за работа на 

Комисията, правила 

за действие при дете 

в риск 

м. 11. 2022 г. Директор, 

Комисия по 

превенция  и 

закрила на 

деца в риск 

от насилие 

 

4. Вътрешно квалифи- 

кационни и инфор- 

мационни срещи за 

учителите и работе- 

щите в училището 

м. 11. 2022 г. 

м. 05. 2023 г. 

Директор • повишаване на сензи- 

тивността на работещи- 

те с деца към 

нарушаването на 

правата на детето; 

• развитие на умения за 

разпознаване на дете в 
риск; 

• развитие на нетърпи- 

мост и информация за 
процедурите по намеса. 

ІІ. Взаимодействие със социалната среда 

1. Актуализиране графика 

за консултации с педа- 

гогическите кадри 

В началото на 

учебната 

година 

Директор • информационна осигу- 

реност на педагогичес- 
кия процес. 

2. Консултативни дейнос- 

ти и информационни 

дейности с родителите 

Постоянен Всички 

учители 
• добро взаимодействие с 

родителите. 

3. Взаимодействие с отдел 

закрила на детето и 

други компетентни инс- 

титуции. 

При 

необходимост, 

постоянен 

Директор • адекватни действия при 
наличие на информация 

за дете в риск. 

3.1. Срещи с информационен и/или ра- 

ботен характер 

3.2. Електронна система за обмен на 

информация 

3.3. Съдействие за педагогическата 

практика 

Директор, 

Комисия по 

превенция  и 

закрила на 

деца в риск 

от насилие 

• добро взаимодействие 

за недопускане на дете в 

риск и нарушаване на 

правата на децата; 

4. Дейности с учас- 

тието на децата 

„Аз имам права. 

Ти имаш права. 

Ние имаме пра- 

ва.“/ 

Постоянна излож- 

ба с детски рисун- 

Съгласно 

дейностите за ра- 

бота с децата от 

всяка група 

Учителите • повишаване на общест- 

вената чувствителност и 

нетърпимост към на- 

силието на деца. 



 ки, рисувани с по- 

мощта на родите- 

лите, и придруже- 

ни с кратко предс- 

тавяне на семейст- 

вото    под   наслов 

„Щастието е наше 

право“/ „Ще ти 

разкажа за моето 

детство“ и други 

дейности по 

инициатива на 

учителите. 

   

5. Индивидуална ра- 

бота с деца, които 

са жертва на наси- 

лие или са в рис- 

кова ситуация. 

При възникнала 

необходимост 

Учителите  • оказване на помощ и 

подкрепа на детето и 

работа с родителите. 

 
Индивидуални 

срещи с родители- 

те за справяне с 

кризисни ситуа- 

ции. 

  

6. Организиране и 

провеждане на ден 

под   надслов   „Не 

По план на 

учителите 

Учителите  • повишаване на общест- 

вената чувствителност и 

нетърпимост към на- 

силието на деца; 

• широка обществена 

подкрепа на превенция- 
та на риска. 

 на насилието“ със   

 следните дейнос-   

 ти:   

 • разпростране- 

ние на стикери 

с надписи „Не 

на насилието 

над  деца“ в 

детската гра- 

дина. 

• пускане на ба- 

лони с посла- 

ния за превен- 

ция на агреси- 

ята и насилие- 

то в детската 

градина, в се- 

мейството и на 

улицата. 

  

ІІІ. Вътрешна система 

Комисията и всички работещи в училището незабавно уведомяват: 

• МКБППМН за проявите на насилие и/или риск от насилие. 

• Отдел „Закрила на детето“ към Дирекция „Социално подпомагане“ при 

получаване на информация за деца, подложени на различно по вид 



насилие или за родители, които трайно не полагат грижи при отглеждане 

на непълнолетните си деца. 

• Органите на полицията, инспекторите от Детска педагогическа стая при 

наличието на данни за криминални деяния или за  престъпни  деяния  срещу 

деца. 

СИГНАЛИЗИРАНЕ: 

 

❖ тел. 112 

❖ Национална телефонна линия за деца – тел. 116 111; интернет адрес Nasilie.eu 

❖ Денонощна гореща линия за пострадали от насилие юноши и деца – тел. 0800 18 

876 

❖ Държавна агенция за закрила на детето тел. (02) 933 90 10 

❖ ДСП/ОЗД –  гр. Дулово 
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