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ДИРЕКТОР НА ДГ №105 "РАКЕТА" 

ЗАПОВЕД  №25 /17.09.2018 

 

План 

за превенция и интервенция на тормоза и насилието 

на ДГ №105 "Ракета" за учебната 2018/2019г. 

I.Цели: 

1.Да оказва съдействие на органите по закрила на детето в риск в случай, че в детската градина 

има деца, които са жертви на насилие, или 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. 

 

II.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. 

 

III.Очаквани резултати: 

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

2.Оптимални условия за сигнализиране и предприемане на конкретни и незабавни действия за 

дете в риск и за нарушаване на правата му. 

3.Работещ вътрешен механизъм за подаване и споделяне на информация в случаи на деца, 

жертви на или в риск от насилие. 

 

IV.Дейности за постигане на очакваните резултати: 

1.Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите специалисти и на 

непедагогическия персонал 

1.1.Провеждане на организационни заседания на координационния съвет§ 

1.1.1.За дефиниране на основните задачи: 

срок м.септември 2018г. 



отговорник:председател КС 

1.1.2. За отчет на изпълнението : План за превенция на тормоза и насилието 

срок м.май 2019г. 

отговорник:председател КС 

1.2.Изготвяне на правила за превенция на нарушението на правата на децата. 

срок м.септември 2018г. 

отговорник: КС 

1.3.Изготвяне на план за работата на координационния съвет. 

срок м.септември 2018г. 

отговорник: КС 

1.4.Вътрешно квалификационни и информационни срещи с учителите и работещите в ДГ №105 

"Ракета" 

1.4.1.Запознаване на педагогическите специалисти и непедагогическия персонал с формите на 

насилието и тормоза - Приложение №1 от Механизма за противодействие на тормоза и 

насилието в системата на предучилищното и училищното образование, утвърден със Заповед 

№РД 09-5906 от 28.12.2017г.на министъра на образованието и науката. 

срок м.септември 2018г. 

отговорник:председател КС,психолог 

1.4.2.Специализирани обучения за превенция и справяне с насилието и тормоза. 

срок:Постоянен 

отговорник: Директор 

1.5.Създаване на рубрика на сайта на ДГ №105,посветена на превенцията на насилието и 

тормоза,както и публикуване на цялостните политики на детската градина. 

срок м.октомври 2018г. 

отговорник: КС 

1.6.Изработване на правила на поведение и ценности от всяка група.Обобщаване на правилата 

на ниво детска градина. 

срок м.септември 2018г. 

отговорник: КС,учители на група 

2.Взаимодействие със социалните партньори: 

2.1.Изготвяне на график за консултации с педагогическите специалисти. 

срок: м.септември 2018г. 

отговорник:Психолог 

2.2.Консултативни и информационни дейности с родителите. 

отговорник:Председател КС,психолог 

3.Взаимодействие с отдел "Закрила на детето" и други компетентни институции и услуги в 

общността, в т.ч.НПО: 

3.1.Срещи с информационен и/или работен характер. 

срок:Постоянен 

отговорник:Председател КС,психолог 

3.2.Съдействие за оценка на ситуацията и при работа по случай. 

отговорник: КС,психолог 

4.Дейности с участието на децата: 

 4.1.Обучителни дейности и работа , включващи ролеви игри и дискусии 



 правата на децата; 

 отговорности на децата; 

 урок по добродетели; 

 как да разпознаем насилието и тормоза, към кого да се обърнем; 

 какви чувства и емоции изпитваме в ситуации на насилие и тормоз като свидетели; 

 други. 

4.2.Други дейности 

 празници на групата; 

 празници на детската градина; 

 участие в инициативи на района; 

 изложба с рисунки - "Моето щастливо семейство", "Ще ти разкажа за моето 

детство". 

4.3.Участие в допълнителни дейности по интереси - спорт,танци и др. 

5.Сигнализиране на институциите при индикации за дете, жертва на насилие 

6.Взаимодействие с отдел "Закрила на детето" за превантивна работа с децата и 

техните семейства: 

6.1.Индивидуална работа с деца , които са жертва на насилие или са в рискова 

ситуация - оказване на помощ и подкрепа. 

7.Индивидуални срещи с родителите за справяне с кризисни ситуации за оказване на помощ и 

подкрепа на родителите при общуването с детето.  

 

V. Вътрешна система за работа в кризисни ситуации:. 

 

Планът е приет с Решение № 8  на педагогическия съвет (Протокол № 1 /18.09.2018г.) и са 

утвърден със Заповед № 25 /17.09.2018г. на директора на ДГ №105 "Ракета". 

 

 

Директор на ДГ №105 "Ракета":  

Йорданка Манова 

 


