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ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ “АЛЕКО КОНСТАНТИНОВ” 

ГР.ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЩ.ЧЕРВЕН БРЯГ, ОБЛ.ПЛЕВЕН 
гр.  Червен бряг,  п.к.  5980 ,  обл. Плевен , ул.”Ал. Стамболийски”№6 ,  тел. 0659 / 9 80-78 

 

 

 

    УТВЪРЖДАВАМ:   

        
 

   /________________ / 
        Петя Георгиева 

 

  Директор на  
  ОУ “Алеко Константинов“-                                                                                                       

  гр.Червен бряг          
 

 
ПЛАН 

 
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ЗА ПРЕВАНТИВНА РАБОТА С 

ДЕЦА, В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ, 
УСТАНОВЕНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩЕТО 

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА 
 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
   Училищната комисия за превантивна работа с деца, в риск от насилие 

при кризисни ситуации, установени на територията на училището е 

създадена във връзка  с т.2 от Писмо № 2701 / 05.05.2010г. на РИО - 
гр.Плевен и е назначена със заповед на директора  

ІІ. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА: 
     

    Председател: Мариета Димитрова – ст. начален учител 
 

    Членове:  
1. Цветелин Цветанов – ст. учител  

2. Денчо Вълчев 
                                                                                       

ІІІ. ОБЕКТ НА КОМИСИЯТА: 

 

"Дете в риск" е дете: 
а) чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски 

права или чиито родителски права са ограничени, или детето е останало 

без тяхната грижа; 
б) което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или 

всякакво друго нехуманно или унизително отношение или наказание в 
или извън семейството му; 
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в) за което съществува опасност от увреждане на неговото 

физическо, психическо, нравствено, интелектуално и социално 
развитие; 

г) което страда от увреждания, както и от трудно лечими 

заболявания, констатирани от специалист; 

 
ІV. ОСНОВНИ ЦЕЛИ: 

 
1. Оказва съдействие на органите за закрила на деца, жертва на 

насилие или кризисни ситуации. 

2. Идентифицира случая и определя методите на работа. 
3. Обсъжда случая с екипа и определяне на подходящи мерки за 

предотвъртяване на рисковите фактори за детето. 
4. Оценка на обстановката и при възможност за предотвъртяване на 

действието на рисковите да детето фактори, незабавно 
уведомяване на правоимащите органи за закрила на детето за 

обстоятелствата. 
5. Определяне на подходящи за детето услуги с цел възстановяване 

от последствията от приложеното насилие и осигуряване на 
възможност за социално включване, рехабилитация и 

реинтеграция на детето, чрез насочване към правоимащите органи 
за оказване на специализирана помощ и съдействие.  

 
 

V. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ: 

 
1. Разработване на план за работа с детето и план за работа със 

семейството и проследяване на случая. 
2. Координиране дейностите с държавните и обществени органи и 

организации имащи пряко отношение. 
 

VI. ПРАВИЛА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ: 
 

Разпределението на правата, задълженията, процедурите и подходите на 
участниците в Комисията е както следва: 

1. Комисията е в състав от Председател и един член.  
2. Председателят отговаря за регулярните и инцидентни заседания на 

Комисията. 
3. Членовете на Комисията следят за изпълнение на Плана за дейността 

на Комисията. 

4. Основни принципи са координирането на действията на всички 
членове на Комисията и взаимното споделяне на пълната информация по 

отделните случаи. 
5. По неясни или спорни въпроси Комисията да се обръща към Директора 

на училището. 
6. За всеки случай се води документация, описваща интервенцията на 

училищно ниво и последващите мерки за възстановяване и укрепване на 
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физическото и психично здраве на ученика, жертва на/ или в риск от 

насилие. 
8. Членовете на Комисията осъществяват дейността на Комисията според 

разпределението на конкретни ангажименти, описано в Механизъм за 
противодействие на училищния тормоз между деца и ученици в 

училището. 
 

VIІ. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Запознаване с плана за работа на комисията и определяне на 

отговорностите . 
Запознаване с критериите за оценка на понятията „Дете в риск“ и 

„Кризисна ситуация, свързана с насилие“ 
 

                                      Срок: до 15.09.2022г. 
                                              Отг. Председател, членове 

                                                        Класни ръководители 
 

 2. Проучване, разговори с родители и изготвяне на индивидуална 
оценка от кл. ръководители  за всеки ученик, с цел превенция на риска 

и навременно оказване на помощ. 
 

                                        Срок: до 31.10.2022г. 
                                               Отг. Класни ръководители 

                                

 3. Поддържане на регистъра на деца в риск  /ученици, с над 10 
отсъствия по не уважителни причини, изоставащи в учебния процес 

/обща подкрепа/, ученици със СОП -/допълнителна подкрепа/,  
учениците с рисково поведение и непълни семейства, със сериозни 

образователни, личностни проблеми и проблеми свързани с 
адаптирането им, създаващи реални предпоставки  за отклонения в 

поведението и безпричинни отсъствия от училище. 
 

                                                             Срок: постоянен 
                                                             Отг. Председател, член и  

                                                                    класни ръководители 
       

4. Провеждане на разговори с учениците в ЧК и запознаване с 
функциите и дейността на Комисията за деца в риск.  Посещение на 

семейството на всяко дете от класа, с цел добиване на реална представа 

за отношението към него. Писмено регистриране и съхраняване на 
данните от проучванията на класните ръководители. 

 
                                                          Срок: 11.11.2022г. 

                                                          Отг. Класни ръководители,учители 
 

5. Търсене на възможности за включване на децата живеещи в риск в 
определени дейности с превантивен характер. Привличане на 
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родителите като сътрудници ,  за да съдействат за развитието на своите 

деца /провеждане на родителски срещи, разговори,консултации ,  
материали свързани с  децата  в риск/.  

 
                                                              Срок: постоянен 

                                                  Отг. Класни ръководители 
 

6. Разпространяване на материали в които е описано какво трябва да 
правят децата в случай на насилие, към кого да се обърнат /телефони за 

подаване на сигнал/. 

    
                                                           Срок: 07.12.2022г. 

                                                    Отг. Председател на комисията 
                                                      Класни ръководители 

 
7. Информация за дейността на училищната комисия през първия учебен 

срок на учебната 2020/2021г. 
                                                                              

                                                               Срок: 08.02.2023г. 
                                                     Отг. Председател комисия, 

                                   Член 
                                                      

8. Организиране на беседи и дискусии в ЧК на теми:      
• „Адекватно поведение при възникване на кризисна ситуация“ 

• „Какво да направим , ако станем свидетел или жертва на 

насилие“ 
                                   Срок: декември 2022г. – април 2023г. 

                                             Отг. Класни ръководители 
                                    

9. Предприемане на незабавно информиране в случай на инцидент. 
Координиране на действията и поддържане на връзка с дирекция 

„Социално подпомагане“, отдел „Закрила на детето“ и РУ на МВР-гр. 
Червен бряг. 

                                                            Срок: един път в месеца 
                                           Отг. Комисия , кл. р-ли,  

                                   директор 
 

10. Провеждане на вътрешно обучение на педагогическия персонал на 
темата: „Работа с ученици, претърпели психическо и физическо 

насилие“. 

                                                             Срок: март 2023г. 
                                            Отг. Училищен психолог 

                                                      
11. Информацията за дейността на комисията за учебната 2022/2023г. 

                                                             Срок: 23.06.2023г. 
                                                      Отг. Председател на комисията 
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IX. МЕРКИ ПРИ КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ: 
 

1. Комисията заседава  един до два пъти в учебен срок и обсъжда 
изпълнението на плана, както и резултати от дейността си. 

 
2. При наличие на писмен или устен сигнал, комисията се събира 

извънредно в рамките на 24 часа. 
 

3. При възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява 

Директора на училището. В рамките на един час се подава сигнал в РУО 
– гр. Плевен  , Отдел ”Закрила на детето”  и в Областна администрация и 

полицията. 
 

4. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за ученик, 
жертва или в риск от насилие, комисията съставя индивидуален план за 

кризисна интервенция. 
 

 
X. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ДЪРЖАВНИ, ОБЩЕСТВЕНИ ОРГАНИ 

       
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО 
 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА  
 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО 
 

ДЪРЖАВНАТА АГЕНЦИЯ ЗА 
ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО 

 
АГЕНЦИЯТА ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ 

 

УПРАВИТЕЛНИЯ СЪВЕТ НА  
НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В 

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ 
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XI . ЗАСЕДАНИЯ НА КОМИСИЯТА 

 
 

І ЗАСЕДАНИЕ – 15.09.2022 г. 
 

1. Запознаване с плана за работа на комисията и определяне на 
отговорностите . 

2 .Запознаване с критериите за оценка на понятията „Дете в риск“ и 
„Кризисна ситуация, свързана с насилие“. 

 

 
ІІ ЗАСЕДАНИЕ – 08.02.2023г. 

 
1. Приемане на информацията за дейността на училищната комисия през 

първия учебен срок на учебната 2022/2023г. 
 

ІІІ ЗАСЕДАНИЕ - 23.06.2023г. 
 

1.Приемане на информацията за дейността на комисията през учебната 
2022/2023г. 

 
 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 
 

1. Училищната комисия провежда най-малко три редовни заседания 

през учебната година. 
2. Извънредни заседания се провеждат при необходимост. 

3. Комисията докладва на Педагогическия съвет и на Директора за 
възникнали по-сериозни  проблеми с деца като: физическо 

насилие, психическо насилие, сексуално насилие, дете в риск,  и 
домашно насилие. 

 
 

 
 

 
 

 
 

Дата…………………..                                    Изготвил: /……………………/ 

                                                                             Мариета Димитрова                                 
                    


