Приложение №4

Основно училище „Васил Левски „ село Хитово
община Добричка , област Добрич

Утвърждавам,
Директор:

ПЛАН
на училищната комисията за превенцията на
насилието на деца, жертви на насилие, в риск от
насилие и за взаимодействие с органите при кризисна
интервенция

за учебната 2019/2020 година

І. Цели :
1.Да се подобрят ефективността в работата по закрила на детето и да се предприемат
бързи, адекватни и координирани действия за закрила на дете, жертва на насилие или в
риск от насилие и в случаите, при които е необходима кризисна интервенция, с цел
предотвратяване на риска от насилие и намаляване на ефекта от преживяното за детето.
2.Училищната комисия да съдейства на органите по закрила на детето и да работят
заедно до приключване на работата по всеки случай.

ІІ. Задачи:
1.Бързо и ефективно проследяване на всеки конкретен случай, жертва на
2.Етика при обгрижване на всеки конкретен случай, с оглед осигуряване на ефективна
система за превенция и контрол по спазване правата на децата
3 Определяне на подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за детето.

ІІІ. Дейности и мероприятия :
1. Запознаване с отношенията в семейството на всяко едно от децата в класа.
Срок: постоянен
Отг.: Класните ръководители
2. Провеждане на разговори с учениците във връзка с рисковите фактори
застрашаващи тяхното здраве и спокойствие в семейната и обкръжаваща среда
Срок: два пъти в месеца
Отг. :Класните ръководители
3. Ограничаване на достъпа на случайни и съмнителни лица в училище, като се
осигури рационален пропускателен режим.
Срок : постоянен
Отг. Дежурни учители, помощен персонал
4.Провеждане на анкета: „Моите страхове –кое ги поражда? „
Срок: месец октомври
Отг. Комисията по превенцията
5. Превантивно обучение на ученици по програма с цел даване на информация,
относно:рисковите фактори от различни видове насилие.
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители
6.Запознаване на Училищната комисия с проблемите на учениците , живеещи в
неблагоприятна среда , семейства на родител изтърпяващ наказание, криминално
проявени или злоупотребяващи с наркотици и други отрицателни прояви
Срок : октомври
Отг.: Председателя на УК, кр.ръководители
7.Работа на УК и обществения възпитател с проблемни деца и деца в риск, които
се нуждаят от закрила
Срок : постоянен
Отг. УК
8. Изследване на проблема за агресивността и формите на насилие сред подрастващите.
Обсъждане на резултатите и анализите на педагогически съвет.
Срок : март
Отг.: Председателя на УК
9.Училищната комисия и учителите да провеждат срещи с родители на ученици, с
рисково поведение, склонни към агресия и насилие.

Срок: постоянен
Отг. УК
10.Провеждане на родителска лектория „ Училище за родители на първокласници”
Срок: септември/октомври-1-ва РС
Отг.: Кл. ръководител на 1. клас
11.Поддържане на връзка с център дирекция”Социално подпомагане”/отдел „Закрила
на детето”/ и РУ на МВР
Срок: постоянен
Отг. Членовете на комисията
12.Съвместна дейност с кметовете по населени места
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители
13.Предприемане на незабавно информиране в случай на инцидент.
Срок:постоянен
Отг. Класните ръководители и директора

Председател на комисията:

