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ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА
“ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ *- КНЕЖА

ЗАПОВЕД

№ РД-17-774
гр. Кнежа, 14.09.2017 год.

На основание чл.259 ал.1 от ЗПУО, на основание чл.19, ал.2,т.1 и т. 18 от
Наредба 12/01.09.2016г., във връзка с чл.41 от Устройствения правилник на МОН
приет с постановление на МС № 11 от 2010 г., Координационния механизъм за
взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие, или в риск от
насилие от 15.03.2010г. и Решение на НС № 25/14.09.2017г.

НАЗНАЧАВАМ:

Училищна комисия за изпълнение на координационния механизъм
в състав:
Председател: Евелин Ивайлов Стаменов
Членове :
инж.Нели Петрова Дамяновека
инж.Янка Йорданова Великова
Наталия Пенчева Пацовска
Галя Валериева Цветкова
Комисията да разработи план за изпълнение на координационния
механизъм.
Да се включи в длъжностните характеристики на работещите с деца
незабавно подаване на първоначална информация в РУ на МВР и на съответните
отдели за закрила на детето към дирекциите „Социално подпомагане" за случаите,
при конто има деца жертви на насилие, или в риск от насилие и при кризисна
ситуация, установена на територията на училище.
Настоящата заповед да се' доведе до знанието на комисията срещу
подпис за сведение и изпълнение.
е на заповедта ще осъществявам лично.

ДИРЕКТОР
/Николай Б;

ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО МЕХАНОЕЛЕКТРОТЕХНИКА
“ ХРИСТО СМИРНЕНСКИ”- КНЕЖА

гр.Кнежа ,обл.Плевен, ул.”М.Боев” № 5,тел/факс 09132/72-30/,e-mail:pgm_kn@mail.bg

УТВЪРЖДАВАМ
ДИРЕКТОР
Н. БАЧИЙСКИ

ГОДИШЕН ПЛАН

НА КОМИСИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
КООРДИНАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ РАБОТА В
СЛУЧАИ НА ДЕЦА, ЖЕРТВИ НА НАСИЛИЕ ИЛИ В РИСК ОТ НАСИЛИЕ И ЗА
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРИ КРИЗИСНА СИТУАЦИЯ
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2017 / 2018 ГОДИНА

Септември 2017 година, гр. Кнежа

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Комисията е избрана със заповед на Директора на ПГМЕТ " Хр. Смирненски" № РД-17-774/14.09.2017 г.
2. Училищната комисия работи в състав:

Председател: Евелин Ивайлов Стаменов
Членове :

инж.Нели Петрова Дамяновска
инж.Янка Йорданова Великова
Наталия Ленчева Пацовска
Галя Валериева Цветкова

И. ОСНОВНА ЦЕЛ:
❖

Да оказва съдействие на органите за опазване здравето на децата в случаи, че в училището има
ученици, жертви на насилие или в риск от насилие и да осъществява взаимодействие със
съответните институции в случаи на кризисна ситуация.

III. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:
Предприема бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в риск от
насилие.
1. Оказва морална подкрепа на дете в риск.
2. Определя подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето.
IV. ДЕЙНОСТИ:
Училищната комисия осъществява групови и индивидуални превантивни дейности в срок от една учебна
година.
Дейността на училищната комисия за превенция на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за
работа при кризистни ситуации е насочена към осъществяване на изпреварваща и съпътстваща превенция с
цел, създаване на психологически условия за оптимално развитие на личността на учениците от ПГМЕТ
"Хр. Смирненски" - гр. Кнежа.
Превантивните дейности са в две основни насоки:
• Информационно обезпечаване на учениците от ПГМЕТ и в частност на рисковите групи за различните
форми на насилие и други негативни антисоциални явления.
• Дейности с лица, извършили противообществени и противоправни действия, целящи психокорекция на
поведенческите нагласи и отношения.
1. Информационни дейности за превенция на насилието и опазване живота на децата
• В началото на учебната година се разработва и провежда анкета сред учениците от VIII, IX, X, XI и XII
клас за агресивните и насилствени действия в училище, на улицата и семейството.
• Повишаване информираността и нетърпимостта на учениците към проявите на асоциалното поведение,
насилие и агресия чрез лекции, беседи, разговори, родителски срещи.
• Запознаване на учениците с различните форми на насилие - тяхната същност и въздействието им върху
личността на човека чрез лекции, беседи и филми.
2. Индивидуална работа с учениците
• Провеждане на ежедневни консултации

• Диагностициране на личността, самооценката, мотивационната сфера, установяване състоянието на
проблема и факторите за неговата проява.
• Определяне насоките на работа по изготвена корекционно-възпитателна превантивна програма.
3. Работа с родители
• Организиране на тематични срещи и дискусии с родителите по въпроси, свързани с възпитанието и
психичното здраве на децата, подобряване на диалога в семейството. Консултации, на които се разясняват
наличието и последиците от негативните прояви. Разясняват се правата и задълженията им. Провеждат се
разговори за ориентиране в отношенията между тях и децата. Мотивират се за съдействие и за съвместна с
учениците дейност.
4. Работа с инспекторите от детска педагогическа стая от МВР, ОКБППМН и отделите за закрила на детето
към дирекция "Социално подпомагане"
• Покана за участие на техни представители в беседи и лекции за различните форми на насилието.
• Съвместна и системна работа по конкретни случаи.

V. ГРАФИК НА ДЕЙНОСТИТЕ:
1. Проучване на семейните отношения на всяко едно от децата в класа.
срок: постоянен
отг.: класните ръководители
2. Разработване и провеждане на анкета сред учениците от VIII, IX, X, XI и XII клас за агресивните и
насилствени действия в училище, на улицата и семейството.
срок: месец октомври 2017г.
отг.: комисия по превенция
3. Провеждане на беседа "Насилието в нашето ежедневие" с учениците във връзка с рисковите фактори,
застрашаващи тяхното здраве в семейната и извънсемейна среда.
срок: месец ноември 2017г.
отг.: комисия по превенция
4. Провеждане на тематични срещи и дискусии с родителите по въпроси, свързани с възпитанието,
психичното здраве на децата и подобряване на диалога в семейството.
срок: всеки учебен срок
отг.: Директор и Комисия
5. Провеждане на беседи в часа на класа с цел информиране на учениците за различните форми на насилие.
срок: всеки учебен срок
отг.: класните ръководители и
експерти към РУ на МВР и
дирекция "Социално подпомагане"
6. Поддържане на постоянна връзка с център дирекция "Социално подпомагане", отдел „Закрила на детето"
и РУ на МВР.
срок: постоянен
отг.: Директор и Комисия
7. Превантивна работа с деца в риск
срок: по график
отг.: Психолог

8. Съвместна дейност с кметовете на населените места в общината - информиране за случаи.
Срок: постоянен
Отг.: Класни ръководители
9. Предприемане на незабавно информиране на заинтересованите органи в случай на инцидент.
Срок: постоянен
Отг. Директор
10. Определяне насоките на работа по изготвяне на корекционно-възпитателна превантивна програма.
Срок: постоянен
Отг.: Комисия по превенция

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КОМИСИЯТА:
1. Училищната комисия за превенция работи за реализиране на споразумението за сътрудничество и
координиране на работата на териториалните структури на органите за закрила на детето при случаи на
деца, жертви на насилие или в риск от насилие и при кризисна интервенция.
2. При установяване на случаи на насилие, в различните му форми, комисията ще подаде сигнал в РУ на
МВР и на съответните отдели за закрила на детето към дирекция "Социално подпомагане".

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Цялостната дейност на комисията е на основание на Закона за борба срещу противообществените
прояви на малолетните и непълнолетните и Закона за закрила на детето и в изпълнение на Националната
стратегия за превенция и противодействие на асоциалното поведение и престъпленията на малолетни и
непълнолетни и Плана за нейното изпълнение, приет от Министерския съвет на Република България,
за случаи.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА ПО ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА КООРДИНАЦИОННИЯ МЕХАНИЗЪМ
ЕВЕЛИН СТАМЕНОВ

