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УТВЪРЖДАВАМ:……………..……… 

Димитрина Иванова – Директор на 

ПГТЛП „Гоце Делчев“, гр. Благоевград 

 

 

 

 

ПЛАН 
НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И 

ЗАКРИЛА НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ НАСИЛИЕ  И 

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ СРЕЩУ ТОРМОЗА 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЦЕЛИ: 

1. Да се разширят и оптимизират възможностите за подаване на сигнали за нарушаване 

правата на децата и на сигнали за деца в риск, за да се предприемат конкретни и 

незабавни действия от компетентните органи. 

2. Да се създадат по-оптимални възможности за популяризиране и подобряване на 

ефективността на системата за закрила на детето. 

3. Повишаване компетентността на родители, учители и ученици за справяне и 

преодоляване на насилието и активизиране на взаимодействието между тях. 

4. Пълноценно партньорство с другите институции, работещи с деца и семейства.   
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ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

1. Провеждане на заседания на Училищната комисия за поставяне на основните задачи и 

отчет за тяхното изпълнение два пъти в рамките на учебен срок. 

2. Поддържане на връзка с родители на ученици в риск от насилие и оказване на 

психологическа помощ на деца-жертви на насилие. 

3. Системно провеждане на индивидуална работа с ученици, които са жертва на насилие 

или са в рискова ситуация. 

4. Осъществяване на различни училищни дейности за осигуряване на превенция и 

закрила на деца, жертви на насилие или в риск от насилие. 

5. Да се създаде вътрешно-училищен механизъм за подаване и споделяне на информация 

в случаи на деца, жертви на или в риск от насилие. 

 

СТРУКТУРА 

1.Комисията по превенция и закрила на учениците от насилие е избрана на заседание на 

педагогически съвет от 14.09.2020 год. и е в състав: 

 Председател: Цветелинка Котева - Старши учител 

 Членове: Спасимир Русков и Асен Кръстев  

                                         

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ: 

1. Заседание на Комисията за определяне на правила и механизми за дейността и 

задълженията на членовете. 

 Отг.: Цв. Котева 

 Срок: м. октомври 

2.  Разговори с класните ръководители за информиране на учениците в час на класа за 

Комисията за превенция, нейните цели и задачи. 

 Отг.: Цв. Котева 

 Срок: м. октомври 

2. Провеждане на проучване, съвместно с класните ръководители, с цел определяне на 

потенциалните „ученици в риск”. 

 Отг.:  Цв. Котева 

 Срок: м. декември 

3. Проследяване на причините и условията, поради които учащите стават обект на 

престъпно посегателство и нещастни случаи в и около учебното заведение. 

 Отг.: Д. Мавродиева 

 Срок: м. януари 

4. Изготвяне на презентация за опасностите от насилие в интернет пространството за 

учениците и представянето й в час на класа. 

 Отг.: Цв. Котева 

 Срок: м. март 

5. Провеждане на индивидуални срещи с родителите за справяне с кризисни ситуации. 

 Отг.: Д. Мавродиева 

 Срок: декември 
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6. Популяризиране на националната телефонна линия за деца 116111, интернет адрес 

nasilie.eu, координати на институции, към които засегнатите групи могат да се обърнат в 

случай на насилие. 

 Отг.: Ат. Илиев 

 Срок: м. октомври 

7. Провеждане на дискусии в час на класа с примерни теми: „Как да избегнем насилието 

в живота”, „Какво да направим, когато станем жертва на насилие”, ”Облеклото – повод 

за насилие”. 

 Отг.: Класните ръководители                                                       

 Срок: м. февруари 

 

 

 

 

14.09.2020 год. 

 

 

Председател : 

ЦВЕТЕЛИНКА КОТЕВА 
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