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ЦЕЛИ:

1. Основните цели на настоящия документ акцентират върху 

създаването на вътрешен координационен механизъм за 

взаимодействие на работната група (комисия), при установяването, 

картотекирането и работата с деца в риск, както и върху външния 

координационен механизъм за взаимодействие, включващ 

различните извънучилищни институции и училището в частност.

2. Училищната комисия съблюдава за осъществяване на 

сътрудничество и координиране на работата на териториалните 

структури за закрила при случаи на агресия и тормоз (деца, жертви 

на насилие и/или в риск), както и при кризисна интервенция.

3. Работната група ще съсредоточи усилията си върху повишаване на 

социалните умения на учениците, за противодействие на случаите на 

насилие и тормоз.

4. Обучения на педагогическия персонал за овладяване на кризисни 

ситуации.

5. Работа с ученици претърпели насилие, както и последваща работа 

за преодоляване на възникнали травми на ниво психика.

6. Изработване на механизъм за интервенция (вътрешно и 

институционално въздействие) при кризисни ситуации.

ЗАДАЧИ:

1. Да се съблюдава за изпълнението на Механизма за противодействие 

на ученическия тормоз между децата и учениците в училище.



2. Да се регламентират конкретните ангажименти на членовете на 

Комисията за деца в риск (в т.ч. превантивни мерки при 

идентифициране на случай или при възникване на кризисна ситуация):

предприемане на бързи, адекватни и координирани 

действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск от насилие;

-  оказване на морална подкрепа на дете в риск;

-  определяне на подходящи мерки за предотвратяване на 
рисковите фактори за детето.

3. Да се търсят добри практики (подходящи мерки) за предотвратяване 

на рисковите фактори при ученици, застрашени от агресия и насилие.

ПРАВИЛА ЗА РАБОТА НА КОМИСИЯТА:

Разпределението на правата, задълженията, процедурите и подходите 

на участниците в Работната група е, както следва:

1. Комисията е в състав: Председател — Свилен Стаменов

и членове -  Георги Велинов, Зорница Трайкова, Милена Иванова

2. Председателят отговаря за регулярните и инцидентни заседания на 
Комисията.

3. Членовете на Работната група следят за изпълнение на Плана за 

дейността на същата.

4. Основни принципи са: координирането на действията на всички 

членове на Групата, както и взаимното споделяне на пълната 

информация по отделните случаи.

5. По неясни или спорни въпроси Комисията се обръща към Директора 
на училището.



6. Всяко заседание на Работната група се вписва в Протоколна книга, 

като Протокола се подписва от членовете.

7. Води се документация, описваща интервенцията на училищно ниво и 

последващите мерки за възстановяване и укрепване на физическото и 

психично здраве на ученика, жертва на или в риск от насилие (вкл. и в 

книгата по Механизма за противодействие на училищния тормоз и 

насилие от класните ръководители и др. учители).

8. Членовете на Работната група и класните ръководители осъществяват 

дейността на същата според разпределението на конкретни 

ангажименти, описани в Механизма за противодействие на училищния 

тормоз между деца и ученици в училището.

ДЕЙНОСТИ:

1. Заседание на Комисията за определяне на правила и механизми за 

дейността и задълженията на членовете.

Срок: м.октомври 2021г. 

Отг.: Комисия

2. Поддържане на регистър на деца в риск.

Срок: постоянен 

Отг.: Комисия

3. Съблюдаване сигурността на учениците в училище и в района около 
него.

Срок: постоянен



Отг.: Комисия и кл. ръководители

4. Разговори с класните ръководители за информиране на учениците в 

час на класа за дейността на Комисията за деца в риск, нейните цели и 
задачи.

Срок: постоянен

Отг.: Комисия

5. Комисията да следва критериите за „Деца в риск" и форми на тормоз 

и насилие упоменати в Механизъм за противодействие на училищния 
тормоз и насилие.

Срок: постоянен 

Отг.: Комисия

6. Провеждане на анкетно проучване, съвместно с класните 

ръководители, с цел определяне на потенциалните „ученици в 
риск".

Срок: постоянен 

Отг.: Класните ръководители

7. Класните ръководители попълват ежемесечно Характеристика за 

установените от Комисията деца в риск. Същата Характеристика 

(като бланка) се предоставя от Комисията. След попълването й, 

копие от оригинала се предава на Комисията.

Срок: постоянен 

Отг.: Класните ръководители

8. Писмено регистриране и съхраняване на данните от проучванията 

за установени деца в риск, извършени от класните ръководители.



Срок: постоянен

Отг.: Класните ръководители

9. Търсене на възможности за включване на децата живеещи в риск; 

в определени дейности с превантивен характер.

Срок: постоянен 

Отг.: Класните ръководители

10. Разработване на програми, със съответната методология, за 

подпомагане на учениците в потенциален риск и техните 

родители, за овладяване на агресивното поведение.

Срок: постоянен

Отг.: Комисия и кл. ръководители

11. Разпространяване сред учениците на материали, в които е 

описано какво трябва да направят в случай на установени агресия 
и/или насилие.

Срок: постоянен 

Отг.: Комисия и кл. ръководители

12. Да се организират дискусии и ролеви игри с учениците на теми:

„Адекватно поведение при възникване на кризисна ситуация"

„Как да избегнем насилието в живота си"

„Какво да направим, ако станем жертва на насилие"

Срок: постоянен 

Отг.: Комисия и кл. ръководители



13. Координиране дейностите и поддържане на връзка с Дирекция 

Социално подпомагане"(Отдел „Закрила на детето") и РУ на МВР.

Срок: винаги при необходимост

Отг.: Класни ръководители

МЕРКИ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ:

1. Комисията заседава най-малко един, два пъти в учебен срок и 

обсъжда изпълнението на плана, както и резултати от дейността си.

2. При наличие на писмен или устен сигнал, комисията се събира в 

рамките на 24 часа.

3. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява 

Директора на училището. В рамките на един час се подава сигнал в РУО 

и Отдел Закрила на детето" в Областна администрация и полицията.

4. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, 

жертва или в риск от насилие, комисията съставя индивидуален план за 

кризисна интервенция.


