
ДЕТСКА ГРАДИНА „ МЕЧО ПУХ“ – с.Петко Славейков 

  ул. "Свобода " № 32, п.к. 5434, тел.06734/2281, 

e-mail cdg_me4opuh_ps@abv.bg, https:// mecho-pooh.bg 

 

  
Утвърждавам: ............................................. 

 

Силвия Попова - директор 

 

Заповед № РД-108/11.09.2020 г. 

 

 

ПЛАН 

 

на детска градина „Мечо Пух“ с.Петко Славейков 

 

за превенция и закрила на деца, жертва на 

 

насилие или в риск от насилие 

 

за учебната 2020/2021 г. 
       І. Цели: 

 

1.  Да оказва съдействие на органите по закрила на деца в риск в случаи, че 

в детската градина има деца, които са жертви на насилие и в случаи на кризисна 

ситуация 

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

подобряване на ефективността на системата за закрила на детето и превенция на риска. 

 

 ІІ. Задачи: 

 

1. Предприемане на бързи, адекватни и координирани действия за закрила 

на дете, жертва на насилие или в риск от насилие. 

2. Работа с родители на деца в риск от насилие и оказване на 

психологическа помощ на деца-жертви на насилие. 

3. Взаимодействие със социалната среда за осигуряване на превенция и 

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

4. Повишаване компетентността на родители, учители и деца за справяне и 

преодоляване на насилието и активизиране на взаимодействието между тях. 

 

 ІІІ. Очаквани резултати: 

 

1. Обществена нетърпимост към насилието на деца и нарушаването на 

правата на децата. 

2. Оптимални условия за сигнализиране и предприемане на конкретни и 

незабавни действия за дете в риск и за нарушаване правата на децата. 

3. Работещ вътрешен механизъм за подаване и споделяне на информация в 

случаи на деца, жертви на или в риск от насилие. 
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І. Повишаване на професионалната компетентност на учителите и всички 

работещи в детската градина 

№ Дейности Срок/времетраене Отговорник Очаквани 

резултати 

1. Провеждане на 

организационни 

заседания на 

Комисията за: 

 дефиниране на 

основните задачи 

 отчет на 

изпълнението. 

м. 09.2020г. – м. 

05.2021г. 

Комисията по 

превенция и 

закрила на 

деца в риск 

от насилие  

идентифициране 

на дефицитите, 

установяване на 

потребности и 

интереси, 

формулиране на 

теми за 

квалификация. 

2. Актуализиране на Пра 

вилата за превенция 

на нарушението на 

правата на децата/ 

правилата за безопас- 

 ност на детето. 

м. 09.2020г. Комисията по 

превенция и 

закрила на 

деца в риск 

от насилие 

оптимизиране 

на вътрешната 

система за пре- 

венция на риска 

и ненарушаване 

на правата на 

децата, 

ясни правила за 

организиране на 

превантивните 

дейности. 

3. Изготвяне на план за 

работа на комисията. 

м. 09.2020 г. Комисията по 

превенция и 

закрила на 

деца в риск 

от насилие 

рефлексивно 

професионално 

поведение у 

учителите, 

система за 

контрол на 

резултатността. 

4. Вътрешно 

квалификационни и 

информационни 

срещи за педагогичес- 

ките специалисти и 

непедагогическия 

персонал. 

м. 09.2020г. – м. 

05.2021г. 

Зам.Директор 

Психолог 

Комисията по 

превенция и 

закрила на 

деца в риск 

от насилие 

повишаване на 

сензитивността 

на работещите с 

деца към 

нарушаването 

на правата на 

детето, 

 развитие на 

умения за 

разпознаване на 

дете в риск, 

развитие на 

нетърпимост и 

информация за 

процедурите по 

намеса. 

ІІ. Взаимодействие със социалната среда 

5. Актуализиране 

графика за 

консултации с 

педагогическите 

м. 09.2020г. Зам директор 

Учители по бази 

информационна 

осигуреност на 

образователния 

процес. 



специалисти. 

6. Консултативни 

дейности и 

информационни 

дейности с 

родителите. 

постоянен Учители по бази 

Психолог 

информационна 

осигуреност на 

образователния 

процес. 

7. Взаимодействие с 

отдел закрила на 

детето и други 

компетентни 

институци 

7.1.Срещи с 

информационен 

и/или работен 

характер. 

 

7.2. Електронна 

система за обмен 

на информация. 

 

7.3. Съдействие за 

педагогическата 

практика. 

 

м. 09.2020г. – 

м. 05.2021 г. 

Комисията по 

превенция и закрила 

на деца в риск от 

насилие 

Директор 

добро 

взаимодействие 

за недопускане 

на дете в риск и 

нарушаване на 

правата на 

децата. 

8. Индивидуална 

работа с деца, 

които са жертва на 

насилие или са в 

рискова ситуация. 

 

 Индивидуални 

срещи с 

родителите за 

справяне с 

кризисни 

ситуации. 

м. 09.2020г. – 

м. 05.2021г. 

  

 

Учители по бази 

Психолог 

повишаване на 

обществената 

чувствителност 

и нетърпимост 

към насилието 

на деца 

 

широка 

обществена 

подкрепа на 

превенцията на 

риска 

9. Организиране и 

провеждане на ден 

под надслов 

„Насилието няма 

усмивка“със 

следните 

дейности: 

➢разпространение 

на стикери с 

надписи „Не на 

насилието над 

деца“ в детската 

градина и на 

територията на 

всяка база, пускане 

на балони с 

Постоянен Учители по бази 

Психолог 

предприемане 

на конкретни 

превантивни 

мерки 



послания за 

превенция на 

агресията и 

насилието в  

детската градина, в 

семейството и на 

улицата. 

➢изготвяне на 

постери с 

участието на деца: 

„Подай ръка на 

приятел“, „Подари 

усмивка“ и други и 

представянето им 

в различни фирми 

и обществени 

институции 

 

10. Изработване и 

разпространение 

на 

информационно-

образователни 

материали, 

съобразени с 

различните 

възрастови групи и 

свързани с:  

а) превенция на 

тормоза 

б) правата и 

задълженията на 

децата 

   

 

 

ІІІ. Вътрешна система за превенция 

 

КОМИСИЯ: 

 

Председател: Инна Георгиева Мичева тел. 0894080736 

 

 

                      Член: 

 

1. Павлина Мичева Ангьозова тел. 0895614789 

 

 

 

 

 

Настоящият план е изготвен от Комисията по превенция и закрила на деца в 

риск от насилие към детска градина „Мечо Пух“ с. П.Славейков 



 

Обсъден и приет на заседание на педагогическия съвет и утвърден със заповед 

на директора № РД-108/11.09.2020 г. 

 

С Плана са запознати всички, работещи в детската градина на Общо 

събрание. 

 

Изготвил: Инна Мичева 


