ОУ “СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ”
п.к. 2343 с. Рударци, общ. Перник, обл. Перник; тел.: 0876520621;
e–mail: ou_rudarci@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:
МАРГАРИТА ЙОРДАНОВА
ДИРЕКТОР

ПЛАН
на комисията по превенцията/закрила на деца в риск/

за учебната 2019/2020 година

Цели:
1. Да се разширят и оптимизират възможностите за подаване на сигнали за
нарушаване правата на децата и на сигнали за деца в риск,за да се предприемат
конкретни и незабавни действия от компетентните органи.
2. Да се създадат по-оптимални възможности за популяризиране и
подобряване на ефективността на системата за закрила на детето.
3. Повишаване компетентността на родители, учители и ученици за
справяне и преодоляване на насилието и активизиране на взаимодействието
между тях .
4. Пълноценно партньорство с другите институции, работещи с деца и
семейства.
5. Оказване съдействие на органите по закрила в случаи, че в училището
има деца жертви на насилие и в случаи на кризисна ситуация.
6. Подобряване ефективността в работата по закрила на децата на
училищно ниво и оказване на съдействие на органите по закрила в случаи на
деца, жертва или в риск от насилие и при кризисна интервенция.
7. Разработване и прилагане на цялостен училищен подход, полагане на
координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и риска
от насилие и създаване на сигурна училищна среда.
8. Информираност на ученици, учители и родители за „разпознаване” на
дете в риск и подаване на информация до училищната комисия.
9. Намаляване на ефекта от преживяното от детето; намаляване на
влиянието от травматичния стрес и ускоряване възстановяването на нормалния
ритъм на живот.

Основни задачи:
1. Провеждане на заседания на Училищната комисия за поставяне на
основните задачи и отчет за тяхното изпълнение два пъти в рамките на учебен
срок.
2. Поддържане на връзка с родители на ученици в риск от насилие и
оказване на психологическа помощ на деца-жертви на насилие.
3.Системно провеждане на индивидуална работа с ученици , които са
жертва на насилие или са в рискова ситуация.
4. Осъществяване на различни училищни дейности за осигуряване на
превенция и закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие.
5. Създаване на вътрешно-училищен механизъм за подаване и споделяне
на информация в случаи на деца, жертви на или в риск от насилие.
6. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила
на дете, жертва на насилие или в риск от насилие.
7.Оказване на морална подкрепа на дете в риск.
8.Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите
фактори за детето.
9. Осъществяване и поддържане на връзка с право имащите органи за
професионална намеса и вземане на решение по конкретния случай.

Дейности:
1. Заседание на Комисията за определяне на правила и механизми за
дейността и задълженията на членовете.
Отг.: Комисията
Срок: м. октомври
2. Разговори с класните ръководители за информиране на учениците в час
на класа за Комисията за превенция, нейните цели и задачи.
Отг.: Комисията
Срок: м. октомври
3.Изготвяне на материали за запознаване на учениците с признаците и
видовете на насилие и агресия.
Отг.:Комисията и Класните ръководители
Срок: м. ноември
4. Провеждане на индивидуални срещи с родителите за справяне с
кризисни ситуации.
Отг.: Директор
Срок :м. декември
5. Проследяване на причините и условията, поради които учащите стават
обект на престъпно посегателство и нещастни случаи в и около учебното
заведение.
Отг.: Комисията
Срок: м. януари
6. Уведомяване на ОЗД и органите на реда при наличие на данни за
криминални прояви, извършени от ученици или за престъпни посегателства
срещу деца.
Отг.: Директор
Срок: м. февруари
7. Среща с представители на извънучилищни институции за разясняване на
последиците от извършване на насилие, и предоставяне на информация за това
къде и как да потърсим помощ в случай на насилие.
Отг.: Комисията
Срок: м. март
8. Провеждане на дискусия в час на класа по метода ‘’Връстници обучават
връстници’’ с примерни теми: „Как да постъпим, когато ние или наши близки са
станали жертва на насилие” .
Отг.: Класните ръководители
Срок: м. април
9. Организиране и провеждане на ден под надслов „ Дете в беда” .
Отг.: Комисията
Срок: м. април
10.Изготвяне на презентация за опасностите от насилие в семейството за
учениците от представянето й в час на класа.
Отг.: Преподавателите по ИТ
Срок: м. май

11. Изготвяне на табла / постери с рисунки и илюстрации от учениците с
цел подпомагане на превенцията на насилието в и извън училище на тема:
„Жертва днес и насилник утре”.
Отг.: Комисията
Срок: м. юни
12. Информиране на учениците за използване на линк „Кутия за сигнали” в
сайта на училището, свързани с прояви на агресия и насилие сред учениците.
Отг.: Комисията
Срок: постоянен
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ И
ОРГАНИЗАЦИИ
1.Училищната комисия изпраща сигнал за дете, жертва на насилие или в
риск от насилие.
2.Училищната комисия взаимодейства с: -Дирекция „Социално
подпомагане”,отдел „Закрила на детето” –социален работник, който е водещ
мултидисциплинарния екип и който извършва първоначалното оценяване на
сигнала;-представител/и на кмета на общината, МКБППМН;-представител на
Районните управления "Полиция":районен инспектор или инспектор Детска
педагогическа стая;-Регионален център по здравеопазване; личен лекар на
детето, представител на „Спешна помощ”.
3.Училищната комисия работи в сътрудничество с класните ръководители,
родителите, ученическите съвети за успешно решаване навъзникнали проблеми
и опасности от насилие.
4.Училищната комисия провежда най-малко две редовни заседания през
учебната година.
5. Извънредни заседания се провеждат при необходимост.
6. Комисията докладва на заседание на Педагогическия съвет и на
Директора при наличие на ситуация за дете, жертва на насилие или в риск от
насилие.
7. Комисията отчита дейността си пред Педагогическия съвет два пъти
през учебната година: в края на първия учебен срок и в края на втория учебен
срок.

