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П Л А Н 

за превенция  и интервенция на тормоза и насилието 

за учебната 2019г- 2020г. 

Настоящия план е разработен в съответствие с Механизъм за противодействие на тормоза 

и насилието в институциите в системата на училищното и предучилищно образование  и 

Алгоритъм за неговото прилагане 

I.Цели 

1.Превенция и интервенция на насилието и тормоза в детската градина за създаване на 

сигурна и подкрепяща образователна среда. 

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

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

II.Задачи 

1.Да се разработи система за превенция за работа с групата и да запознае децата с 

различни форми на тормоз и насилие ,чрез различни образователни дейности. 

1.Предприемане на адекватни и координирани действия за закрила на дете , жертва на 

насилие или в риск от насилие чрез разработена система от правила  във връзка с с всеки 

един случай на тормоз или насилие. 

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

деца –жертви на насилие. 
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III. Мероприятия  

1.Координиране на работата на координационния съвет в детската градина с 

териториалните структури на органите  за Закрила на детето. 

Срок : постоянен 

Отговорник:Директор , Председател на КС 

2.Включване на педагогическия и непедагогически персонал във вътрешно-

квалификационни курсове за превенция на тормоза и насилие. 

Срок : постоянен 

Отговорник:Директор , Председател на КС 

3.Консултации с родители за превенция на насилие , агресия и тормоз. 

Срок : м. Постоянен 

Отговорник:Директор , Учители по групи 

4.Включване на теми в образователното съдържание , свързани с превенцията на тормоза 

и насилието. 

Срок : м. Декември 2019г. 

Отговорник:Учители по групи 

5. Тренинг- използване на игрите за превенция на агресията – предназначено за родители 

и деца. 

 

 

Изготвил: .Председател на КС-…… 

                    /Стела Рашева/ 

 

 


