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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
ПЛАН ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ
НА ТОРМОЗ И НАСИЛИЕ В ЧДГ „ГЕРМАНИ“
I.Основни цели.
1.Осъществяване на политика срещу насилието и тормоза в детската градина.
2.Повишаване на ангажираността и капацитета на всички участници в
обучително-възпитателния процес в детската градина за превенция и справяне с
тормоза сред децата.
3.Развиване и подобряване на уменията за общуване между децата.
II. Основни дейности по превенция.
1.Изработване на единни общи правила за поведение в групите в детската
градина.
2. Четенето на книги и материали, организирането на периодични дискусии и
ролеви игри с децата по групи, посещение на тематични представления и филми,
най-малко 4 пъти в рамките на учебната година, с цел подкрепа и развиване на
просоциални умения сред децата.
3. Развиване на умения за рефлексия сред децата, както и развиване способността
им за ментализация.
4. Партньорство с родителите за съдействие по превенция на насилието и
тормоза чрез информиране на родителите по електронен имейл, както и по време
на родителски срещи относно правилата за поведение в групите и проведените
дискусии и игри относно развиване на просоциални умения. Даване на насоки за
подкрепа в семейна среда.
5. Приемане на различието и разнообразието сред децата, насърчаване на
взаимоотношенията на уважение и подкрепа, както и даване на усещането за
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сигурна среда, в която децата могат да споделят и говорят на теми, които са важни
за тях.
6. Изграждането на споделено разбиране сред всички участници в обучителновъзпитателния процес в детската градина за насилието и тормоза, както и
последиците от него.
7. Повишаване квалификацията на служителите на детската градина с цел
подобряване на уменията им за управление на конфликтни ситуации.
Осъществяване на консултиране и супервизия за подобряване капацитета за
справяне с насилието.
8. Осъществяването на оценка на ситуацията веднъж годишно, която включва
силните и слабите страни, както и възможностите, които могат да бъдат
реализирани в детската градина в посока на превенция от тормоз и насилие в
рамките на институцията.
III. Основни дейности по интервенция.
1.Функционирането на Координационен съвет, който планира, проследява и
координира усилията за справяне с насилието и тормоза.
2. Всеки един служител на детската градина е задължен да реагира незабавно в
ситуация на тормоз и насилие, като я прекрати.
3. Водене на Дневник със случаи на насилие и тормоз, в който се записват
случаите от второ и трето ниво според приетата класификация.
4. Координационният съвет отговаря за анализа и разпознаването на деца, които
участват и се въвличат в ситуации на насилие и тормоз, без значение дали
извършват проявите или са пострадали от насилието.
5. На база на извършения анализ Координационният съвет 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,
6. 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
случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие, и за взаимодействие при
кризисна интервенция, в който следва да се включи представител на
институцията.
8. На ниво група се прави обсъждане между децата и учителя на групата с цел
изясняване на възникнал проблем, влиянието върху всички участници и
свидетели, последствията, както и възможните решения.
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9. На ниво група може да се реализира използването на посредник при
разрешаване на конфликт.
10. Учителите и ръководството на детската градина организират провеждането на
тематична родителска среща в случаи на насилие и тормоз.
11. Партньорството с родителите в случаи на интервенция се осъществява, като е
необходимо родителите на участващите в ситуацията на насилие или тормоз деца
да бъдат уведомени за случилото се, както и за предприетите от институцията
действия за разрешаване на ситуацията.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички работещи в детската
градина срещу подпис за сведение и изпълнение.
Гергана Евлогиева
Директор
Запознати със Заповедта:
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