
  

 

УТВЪРДИЛ: ............................................ 

                                                                                   ДИРЕКТОР 

/ КРИСИ АВРАМОВА /  

 

ПРАВИЛА  

за действия при възникнал инцидент, проява на насилие и в други 

критични ситуации  

 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ:  

 

Дефиниция на инцидент: Инцидент е всяко травматично събитие за дете, вследствие 

на наличен риск от увреждане на неговото физическо и/или психическо здраве.  

Видове насилие: физическо, психическо, сексуално.  

Дете в риск, по смисъла на Закона за закрила на детето е:  

 чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или чиито 

родителски права са ограничени, или детето е останало без тяхната грижа; 

 което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание в или извън семейството му; 

 за което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено, интелектуално и социално развитие; 

 което страда от увреждания, както и от труднолечими заболявания, констатирани от 

специалист; 

 за което съществува риск от отпадане от училище или което е отпаднало от 

училище.  

 

I. Действия за прекратяване на насилието или травматичното събитие:  

1.1. Всеки учител/служител на СУ „Георги Измирлиев“, свидетел на случилото се или 

уведомен за него, се намесва незабавно, за да преустанови проявата на насилие или 

друго травматично събитие. 



II. Приоритетна грижа за здравето на всички ученици, участници в инцидента 

или насилието.  

2.1. Учител или служител, свидетел на инцидент или информиран за инцидент с 

ученик, уведомява незабавно медицинското лице на училището лично или по телефона 

и очаква на място неговото съдействие.   

( телефон за връзка – 0889 405 175 ) 

2.2. По преценка на медицинското лице – според степента на нараняване на ученика, се 

звъни на тел. 112 – Националния телефон за спешна медицинска помощ. 

2.3. Информира се личния лекар на ученика по телефона. 

2.4. Уведомява се родител на ученика по телефона. 

2.5. Медицинското лице и/или учителят/служителят уведомяват ръководството на 

училището. 

2.6. В случай на необходимост от вземане на ученика с линейка, то той може да е 

придружен от учител/служител. 

2.7. След края на работното време на медицинското лице – 16.30 ч., при възникване на 

инцидент с ученик, учителят/служителят търси помощ като звъни на тел. 112. 

  

III. Незабавно се уведомява за случилото се: 

3.1. директора на училището и класния ръководител; 

3.2. родителите на учениците –пострадали от насилие или инцидент, както и тези, 

които са упражнили такъв; 

3.3. Дирекция „Социално подпомагане“ 

3.4. Органите на МВР (инспектор Детска педагогическа стая). 

 

IV. Действия при установяване, че дете е жертва на насилие или е в риск от 

такова.  

Всеки служител на СУ „Георги Измирлиев“, на когото е известно, че дете се нуждае от 

закрила, незабавно уведомява директора на училището, заместник директор или 

педагогически съветник. След проверка на случая директорът подава сигнал до Отдел 

„Закрила на детето“.  

V. Регистрация на инцидента или проявата на насилие: Всяка ситуация на 

тормоз се регистрира и описва в единен регистър на училището от служителя, 

който я е наблюдавал. За целта е утвърден „Протокол за отговор на насилие“. 

Протоколът може да се попълва в електронен вид или на хартиен носител. Той 

се предава на педагогическия съветник, който го съхранява. При необходимост 

от допълнителна работа с дете – жертва на насилие или упражняващо насилие, 

се изготвя индивидуална работна програма с разписани функции и дейности от 

екип от психолог, класен ръководител и родител.  

 


