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ДИРЕКТОР
Заповед №РД-10-584/30.01.2018г.

Процедура за действие при инцидент или насилие
Тормозът между деца спада към насилието над дете и се третира с мерките на Закона за
закрила на детето. В съответствие с чл.7, ал.1 и ал. 2 от Закона за закрила на детето, всяко
дете има право на закрила от насилие и всеки, на когото стане известно за дете, преживяло
насилие, е длъжен да сигнализира органите по закрила.
1. В случай на инцидент и/или насилие с ученици всички учители, служители и ученици са
длъжни да предприемат следните действия:
1.1. ако ученик стане свидетел на инцидент и/или насилие, незабавно уведомява дежурен
учител, педагогическия съветник или училищния психолог, зам.- директор, директора,
медицинското лице или друг учител, който е най-близо до ситуацията за адекватна намеса;
1.2. ако учител, педагогически съветник или училищен психолог, зам.- директор, директор,
медицинското лице или служител стане свидетел на инцидент и/или насилие, предприема
незабавни действия за прекратяване на насилието;
1.3. сигнализира незабавно медицинското лице в училище за оказване на медицинска помощ и
за установяване на нуждата от намеса на Спешна помощ или сигнализиране на телефон 112;
1.4. информира незабавно педагогически съветник / училищен психолог, зам.- директор или
директора на училището;
1.5. педагогическият съветник / училищният психолог, класният ръководител, зам.директорът или директорът на училището уведомяват родителите/настойниците на замесените
ученици;
1.6. медицинското лице в училището преценява нуждата от спешна медицинска помощ и
когато такава се налага, информира за инцидента личния лекар на ученика, нуждаещ се от
помощ;
1.7. директорът незабавно информира началника на РУО- Пловдив за възникналата ситуация,
а в рамките на 24 часа предоставя на началника на РУО- Пловдив писмен доклад за
предприетите действия и мерки по случая;
1.8. директорът информира дирекция „Социално подпомагане“, Държавната агенция за
закрила на детето или инспектор Детска педагогическа стая към III РУ- Полиция (дежурен
към РУ на МВР)‘
1.9. ситуацията се описва накратко в Дневник за регистриране на случаи на насилие и/или
тормоз и се обсъжда на заседание на Училищния координационен съвет за предприемане на
последващи мерки и работа със замесените ученици.
2. В случай на подозрение за ситуация на тормоз, всеки служител в институцията може да
проведе консултация, като се свърже с Националната телефонна линия за деца и разговаря с
консултант на телефон:116 111, а в ситуации на кибернасилие и кибертормоз- с Националния
център за безопасен интернет на телефон:124 123 или чрез сайта:www.safenet.bg.

