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ЗАПОВЕД
№................./.................
На основание чл. 258 от ЗПУО, във връзка с чл.32 от Наредба №15/22.07.2019 г.
на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и
другите педагогически специалисти и в изпълнение на заповед № РД 095906/28.12.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на
Механизма за противодействие на тормоза и насилието в институциите в
системата на предучилищното и училищното образование.
УТВЪРЖДАВАМ
Завеждането на Дневник със случаи на насилие и тормоз и тяхното проследяване
в детската градина спрямо следните указания и процедура:
1.Установените случаи на тормоз да се регистрират и опишат в Дневник със
случаите на насилие и тормоз.
2. В Дневника се документират ситуациите, съответстващи на Класификацията на
нивата и формите на тормоз и предприемане на съответните действия (виж табл.1
от основния документ), които изискват намесата на Координационния съвет. Това
са ситуациите от второ и трето ниво според класификацията.
3. Вписването на случаите на тормоз в Дневника да се осъществява от лицето,
което е станало негов свидетел.
4. Мястото на съхранение на Дневника е кабинетът на заместник-директора на
детската градина.
5. За всеки установен случай на тормоз задължително да се уведомява директорът
на детската градина и заместник-директорът, които организират необходимите
последващи действия и евентуалното уведомяване на други служби по
компетентност.
6. На базата на вписаните ситуации координационният съвет извършва анализ и
оценка на риска от продължаване на насилието и тормоза, като дава становище за
индивидуална работа по случай с дете, което се намира в ситуация на риск по
смисъла на Закона за закрила на детето и Закона за предучилищното и
училищното образование. Координационният съвет предлага мерки и конкретни
интервенции, които могат да бъдат индивидуална, групова работа и др.
Координационният съвет дава становище и насочва детето към допълнителна
подкрепа за личностно развитие на дете в риск.
7. При случаи от трето ниво, както и по преценка при случаи от второ ниво,
незабавно се уведомява Дирекция „Социално подпомагане" (Отдел „Закрила на
детето" - ОЗД) и/или полицията. Уведомените институции започват проверка на
сигнала по реда на Координационния механизъм за взаимодействие при работа в
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случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при
кризисна интервенция (Приложение 3: Кой, кога и къде може да подава сигнал за
дете в риск?), в който следва да се включи представител на институцията (учител
на групата, заместник-директор). Индивидуалната работа по случай с дете се
осъществява интегрирано от мултидисциплинарен екип.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички работещи в детската
градина срещу подпис за сведение и изпълнение.
Гергана Евлогиева
Директор
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