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Настоящите мерки са утвърдени със  

Заповед №  017 от 16.09.2019 г. 

 

 

 



Дейности за превенция на ниво група: 

 
1. Провеждане на предагогическа ситуация на тема „ Добро – лошо”  по групи пред 

родителите, с цел запознаване на децата и техните родители с рисковите 

фактори от различни видове насилие и тормоз, както и толерантното поведение 

и предотвратяване на такива. 

                                                                                                Срок: ноември 2019г. 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

2. Изготвяне съвместно с децета на правила за поведението им в групата. 

                                                                                                                                          

Срок: 30.09.2019г. 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

3. Игрово проиграване на правилата за поведение на децата в групата. 

 

 Срок: постоянен 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

4. Изработване на табло за поощрителни награди за добро поведение. 

 

 Срок:постоянен. 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

5. Изработване на книжка „Моите чувства” 

 

 

 Срок: Април.2020г. 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

6. Дидактични игри за общуване и съпричастност. 

 

Срок:постоянен. 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

7. Активно партньорство с родителите за откриване на причините за агресия и 

тяхното преодоляване. 

 Срок: постоянен 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

8. Родителска среща на тема „ Агресивно поведение при децата” 

8.1.Запознаване на родителите с Механизма за противодействие на тормоз 

между децата в ДГ „Пролет”, подкрепено с презентация, 

8.2.Анкетна карта, относно дали са запознати с поведението на децата си, 

8.3.Разглеждане на казуси, свързани с различията между децата и толерантното 

отношение към тях – мръсни / чисти деца, от друг етнос, бедни/ богати, цвят 

на кожата и др.  

8.4.Присъствие на представители на извънучилищни институции за разговори с 

родители – психолог, мед. служител, медиатор, социален работник. 

8.5.Да се покани Обществения съвет. 

 

 

 Срок:  март 2020г. 

                                                                                               Отг. Директор 

9. Организиране на работилници за родители – включването им в екипна работа с 

деца и учители по различни поводи. 

 



                                                                                                          Срок:постоянен. 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

  

 

10. Постоянна изложба с детски рисунки, рисувани с помощта  на родителите и 

придружени с кратко представяне на семейството под наслов „ Щастието е наше 

право”. 

 Срок:постоянен. 

                                                                                               Отг. Учители по групи 

 

11. Провеждане на семинар с педагогическия и непедагогическия персонал на тема 

„ Агресивно поведение при децата” 

                                                                                          Срок:Декември 2019г. 

                                                                                               Отг.  Анастасия Шикова  

 

12. Периодични срещи с психолог. 

                                                                                        Срок:постоянен. 

                                                                                               Отг.  Директор 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил : Анастасия Шикова 


