ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ
/по Координационният механизъм за противодействие на тормоза/
Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде сигнализирана от учителя, който я е наблюдавал,
като попълни бланката „Сигнал за нередност” и я предаде на Председателя на УКПУТППМН –
инж. Анета Чилингирова.
Всеки случай, който е обект на УКПУТППМН и може да бъде обособен като III-та степен на
тормоз, се регистрира в протоколната тетрадка на комисията. В протокола се описва: кой е подал
сигнала, каква е ситуацията, кои са участниците в нея, какви дейности са предприети във връзка
със случая, какви последици са наложени и какви са мотивите за предприемане на съответните
последици.
При поведение на ученик, което се отличава с висока степен на агресия, липса на
емоционални задръжки в поведението, склонност да разрешава конфликтни ситуации основно
чрез насилие е необходимо да бъде потърсено съдействие от страна на отдел „Закрила на
детето” по местоживеене и / или РУП, МКБППМН.
ПРОЦЕДУРА ЗА ДОКЛАДВАНЕ
При ниска степен на опасност:
1. Прекратява се действието, което нарушава правилата заложени в ПРАВИЛНИКА ЗА
ВЪТРЕШНИЯ РЕД НА УЧИЛИЩЕТО;
2. Уведомява се класния ръководител;
3. класния ръководител информира родителите на ученика/учениците за случващото се;
4. Провежда се индивидуална работа с ученика за осъзнаване на неприемливото поведение
от класен ръководител и/или Педагогически съветник.
При средна степен на опасност (повторение на сходни нарушения, за които вече е
проведена работа с ученика):
1. Прекратяване на действието;
2. Уведомяване на класния ръководител и педагогическия съветник;
3.

класния ръководител информира родителите на ученика/учениците за случващото се;

4. Писмен сигнал до Председателя на УКПУТППМН;
5. Разглеждане на случая в УКПУТППМН, набелязване на план за работа с ученика и
семейството, прилагане на последици по ЗПУО и ПВРУ;
6. Провеждане на дългосрочна индивидуална работа с ученика от класен ръководител и
консултации с педагогическия съветник;
7. Уведомяване на родител и набелязване на съвместни действия, попълва се ПРОТОКОЛ
ЗА СРЕЩА С РОДИТЕЛ или ПРОТОКОЛ ЗА ЕКИПНА СРЕЩА;
8. При необходимост се подава сигнал до МКБППМН или Дирекция „Социално
подпомагане” с

При висока степен на опасност (повтаряне на нарушенията въпреки дългосрочната работа на
класен ръководител и педагогически съветник, застрашаване физическото, психическото и
социалното развитие на друг ученик/ученици):
1. Прекратяване на действието;
2. Незабавно се уведомява Директора на училището, който е задължен да уведоми в найкратък срок:
3. класния ръководител информира родителите на ученика/учениците за случващото се;
- РУО;
- ДИРЕКЦИЯ СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ОТДЕЛ "ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО";
- ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО;
- РУП и/или МКБППМН и всички останали участници в мултидисциплинарния екип по
силата на координационния механизъм в зависимост от случая.
Съгласно Закона за закрила на детето, чл. 7 (1) „Лице, на което стане известно, че дете се
нуждае от закрила, е длъжно незабавно да уведоми Дирекция социално подпомагане, Държавната
агенция за закрила на детето или Министерството на вътрешните работи.”
Към Държавна агенция за закрила на детето функционира Национална телефонна линия за
деца 116 111. Националната телефонна линия за деца предоставя консултиране, информиране и
помощ по всякакви въпроси и проблеми, свързани с деца. Към нея при необходимост могат да се
обръщат за съдействие и професионалисти. Националната телефонна линия за деца с номер 116
111 е с национално покритие, достъпна 24 часа.
Според Координационния механизъм, в случай че сигналът за насилие бъде приет от някой
от визираните органи за закрила – получен от ДСП/ОЗД, ДАЗД или МВР (съгласно чл.7 от Закона
за закрила на детето), той е длъжен да уведоми за това останалите незабавно до 1 час от
регистриране на сигнала, включително по телефон и факс. Сигналът се изпраща в Дирекция
„Социално подпомагане” по настоящия адрес на детето.
Съгласно Координационния механизъм във всеки един отдел „Закрила на детето” при
Дирекция социално подпомагане, началникът на отдела е на разположение, той определя
отговорен социален работник. В отдел „Закрила на детето” определеният отговорен социален
работник извършва проверката на сигнала до 24-часа от постъпване на сигнала.
От страна на училището всеки един професионалист, работещ в системата на образованието
е задължен да подаде сигнал към ОТДЕЛ „ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО” по местоживеене, при
НАЛИЧИЕ на тормоз или при СЪМНЕНИЕ за такъв.
Сигнал може да подаде директор, учител, педагогически съветник, училищен психолог,
възпитател, хигиенист и всеки друг гражданин, на когото е известно, че се случва такъв.
Във всички случаи е необходимо родителите да бъдат уведомени за случилото се, както и за
предприетите от училището действия за разрешаване на ситуацията;

