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ДЕТСКА ГРАДИНА „ПРОЛЕТ” С. ТЪНКОВО,                                       
ОБЩ.НЕСЕБЪР, 

ул.”Михаил Дойчев №14 , тел: 055662216 
 
 
 
 
 

           Утвърдил: ..........................................................                                          
Заповед № 119/15.09.2021г. 

 
 

ПЛАН 
за превенция и интервенция на тормоза и насилието 

на ДГ „ Пролет”  за учебната 2021/22 г. 
 
 
І. 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. 

3. Осигуряване на позитивна и сигурна образователна среда в детската градина. 
 
ІІ. 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. 
5. Развиване на умения в персонала за справяне и решаване на конфликти, 

превенция на насилието, агресията и тормоза. 
6. Изграждане на позитивен организационен климат чрез спазване на правилата 

и етичния кодекс. 
7. Усъвършенстване на политиката на детската градина за справяне с насилието 

и тормоза. 
 
ІІІ. 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 правата му. 
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3. Работещ вътрешен механизъм за подаване и споделяне на информация в 
случаи на деца, жертви на или в риск от насилие. 

4. Изградена позитивна и сигурна образователна среда. 
 
ІV. Дейности за постигане на очакваните резултати: 
1. Повишаване на професионалната компетентност на педагогическите 

специалисти и на непедагогическия персонал по превенция на насилието и риска в 
детската градина: 

1.1. Провеждане на организационни заседания на координационния съвет или 
комисията по превенция и закрила на деца в риск от насилие: 

1.1.1. За дефиниране на основните задачи: 
Срок: м. септември 2021г. 

Отговорник: Председател на комисията 
1.1.2. За отчет на  изпълнението:  

                                                                             Срок:  м. май 2022 г.                                                                                                                        
Отговорник: Председател на комисията 

1.2. Актуализиране на правилата за превенция на нарушението на правата на 
децата. 

Срок: септември 2021 г. 
Отговорник: Председател на комисията 

1.3. Изготвяне на план за работа на координационния съвет/ комисията по 
превенция и закрила на деца в риск от насилие :  

Срок:  м.септември 2021 г. 
Отговорник: Председател на комисията 

1.4. Вътрешно квалификационни и информационни срещи с учителите и 
работещите в институцията:  

Дейности за работа с педагогическите специалисти и непедагогическия 
персонал  по превенция на насилието и риска в детската градина 
№ Дейност Срок Отговорник 
1.  Оценка за наличие на насилие и тормоз в 

детската градина – анкети сред персонала и 
родителите  

До 30 
септември 

Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

2.  Работна среща за запознаване на работещите 
с допълнителните задължения в длъж- 
ностните характеристики свързани с 
подаване на първонамална информазия за 
случай в който има насилие върху  дете. 

14 октомври Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

3.  Организиране на общо събрание на 
колектива за запознаване с условията за 
превенция на насилието и риска в ДГ и 
Плана за работата на комисията. 

До 30 ноември Директор 
Председателя на  
Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

4.  Информационна среща с представител на До 30 ноември Председателя на  
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Дирекция „ Социално подпомагане” и Отдел 
„ Закрила на детето” 

Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

5.  Консултативни срещи при нужда  Уч. 2021/22г. Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

6.  Психолого – педагогически тренинг с 
учителите за разпознаване на рисковите 
фактори при деца в риск  

До 30 декември Председателя на  
Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

7.  Работна среща с помощник – възпитателите  
За разпознаване на рисковите фактори при 
деца в риск 

До 30 януари Председателя на  
Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

8.  Повишаване квалификацията на песонала за 
справяне със ситуации на тормоз и насилие 

Уч.2021/22г. Самообразование 
на персонала чрез 
разработената 
политика на ниво 
ДГ 

9.  Разработване на информационни табла и 
материали 

Уч. 2021/22г. Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

10.  Проучване проблемите на деца живеещи в 
неблагопиятна среда 

Уч. 2021/ 21г. Учители по групи 

11.  Разработване на правила и процедури за 
реагиране в ситуации на тормоз и/ или 
наличие на дете в риск и взаимодействие с 
компетентните специалисти и институции 

ноември Председателя на  
Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 

 
 
  Дейности за работа с родителите по превенция на насилието и тормоза  
 
 

№ Дейност Срок Отговорник 
1.  Провеждане на родителски срещи с цел 

запознаване на родителите с механизма на 
ДГ за противодействие на тормоза и 
насилието  

Септември 
2021г. 

Учители по групи 
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2.  Обучение на родители за разпознаване на 
рисковите фактори във връзка с кризисни 
ситуации при деца в риск – видове тормоз, 
действие, правила на групи, механизъм на 
действие при пострадало дете и други. 

Октомври 
2021г. 

Учители по групи 

3.  Организиране на хепанинг „Свят без 
насилие” 

Април 2022г. Комисия по 
превенция и 
закрила на деца в 
риск от насилие 
Медицинска сестра 

 
  Дейности за работа с децата по превенция на насилието и тормоза над 

деца в предучилищното образование   
 

№ Дейност Срок Отговорник 
1.  Разработване съвместно с децата правила на 

групата 
30 септември 
2021г. 

Учители по групи 

2.  Работа по възрастови групи за запознаване с 
правата на децата, видовете насилие и 
тормоз, разпознаването им и как да 
реагират. Спазване на етичния кодекс 
етичния кодекс на детската общност  

Учебна година Учители по групи 

3.  Организиране на кът „ Мога да бъда добър” 
по групи. Награди за деца. 

Учебна година Учители по групи 

4.  Организиране на психологическа подкрепа 
при необходимост 

Учебна година Учители по групи 

 
2. Взаимодействие със социалните партньори: 
2.1. Актуализиране графика за консултации с педагогическите специалисти. 

                                Срок: м. септември 2021 г.  
Отговорник: Директора 

 2. 2. Консултативни и информационни дейности с родителите.  
 Отговорник: Председател на комисията  по превенция и закрила на деца в 

риск от насилие 
 
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: учебна година 
Отговорник: Директор 

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

 
4. Дейности с участието на децата: 
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4.1.„Правата на децата“ (педагогически ситуации – според възрастта на децата). 
Постоянна изложба с рисунки, рисувани с помощта на родителите и придружени с 
кратко представяне на семейството под наслов „Моето щастливо семейство“, „Ще 
ти разкажа за моето детство“ – срещи с възрастни, представители на различни 
институции и съпричастни с идеята за превенция на насилието и агресията – 
съгласно плана за работа. 

 
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 крисизна ситуация:  
Координационния съвет / комисията по превенция и закрила на децата в риск от 

насилие и всички работещи в ДГ незабовно уведомяват: 
• Директора на ДГ „ Пролет” при проява на насилие или инцидент, 

нещастен случай и други  
• МКБППМН за проявите на насилие и/ или риск от насилие се уведомява 

от директора 
• Отдел „ Закрила на детето” към Дирекция „ Социално подпомагане” при 

получаване на информация за деца, подложени на различно по вид 
насилие или за родители, които трайно не полагат грижи при отглеждане 
на непълнолетните си деца 

• Органите на полицията, инспекторите от Детска педагогическа стая при 
наличието на данни за криминални и пристъпни деяния срещу деца  

 
Планът е приет с Решение на педагогическия съвет (Протокол № 1 от 10.09.2021 

г.) и е утвърден със Заповед № 119/15.09.2021 г. на директора на институцията. 
С него са запознати всички работещи в ДГ „ Пролет” на Общо събрание на 

10.11.2021г. с Протокол № 1 от 10.09.20201г. 
 

 


