
Детска градина № 84 ”Детелина” 

гр.София 1632, район “Овча купел“, ул.”Детелина” № 1 

тел./факс: 02/956 10 69; 0879297789; e-mail: detelina@84dg.eu; https://www.dg84.eu 

 
 
 
 
 
УТВЪРЖДАВАМ:.............. 

X
Н.Николова

 
 
 
 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ  

 

В СЛУЧАИ НА ТОРМОЗ, НАСИЛИЕ  

 

 ИЛИ  АГРЕСИЯ 

  

НАД  ДЕЦА 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:detelina@84dg.eu


 Настоящите правила имат за цел прилагането на цялостен подход, при полагане на 

координирани и последователни усилия за предотвратяване на тормоза и създаване на 

по – сигурна  среда в условията на ДГ № 84 „Детелина“. 

 

I. Задължения на персонала 

1. Етична комисия 

• Планира, проследява и координира дейностите за справяне с тормоза на ниво 

детска градина; 

• Обобщава предложенията на учителите и изготвя карта на водещите 

общочовешки ценности, правила и последици; 

• Обсъжда и приема процедурите за докладване, регистриране и проследяване на 

случаите на тормоз и агресия; 

• Прави мотивирани предложения до директора с цел подобряване на работата; 

• Подпомага учителите с материали или консултации със специалисти, съдейства 

за организиране на периодични обучения на учителите по темата за насилието и 

агресията. 

 

2. Учители 

• В началото на годината провеждат разговори и беседи, посветени на тормоза, 

агресията и насилието. С помощта на децата приемат ценности, правила и 

последици при прояви на насилие или агресия във всяка отделна група в ДГ № 

84 „Детелина“. Правилата на групата, постерите с приетите норми и ценности, 

правила и последици се поставят на видно място в занималнята; 

• Запознават се родителите с процедурата за събщаване на случай на тормоз или 

агресия; 

• Реагират на всеки опит за насилие или агресия над дете, съгласно утвърдените 

процедури и приетите правила и последици; 

• За всеки инцидент или проява на насилие или агресия попълват протокол, който 

предават на председателя на координационния съвет/етичната комисия; 

• Участват в работата на екипа, сформиран по конкретен случай на дете от 

групата; 

• Провеждат периодично превантивни обучения или ситуации по проблемите на 

тормоза, агресията и насилието, като могат да привличат различни специалисти 

- /психолози и др. - Център за превенция на насилието/ . Информират 

родителите за дейностите по механизма, както и за приетите правила и 

процедури. Съдействат за включването им в дейностите на ниво детска градина. 

 

3. Помощен персонал 

• Полагат грижи за предотвратяване на насилнически или агресивни действия в 

помещенията на групата, общите части и на двора. 

• Познават основните принципи на действие и ги прилагат – правила, 

последствия, протокол за реагиране на насилие, агресия или тормоз; 

• Не допускат прояви на насилие и съобщават за тях на учител, директор. 



 

II. Процедура за информиране и съобщаване на случай 

• За деца, станали жертва на насилие, агресия, тормоз, или свидетели на насилие 

между деца - уведомяват учител, помощник възпитател, директор; 

• Всеки учител и служител, наблюдавал ситуацията на насилие, агресия или 

тормоз между деца, е длъжен да информира ръководство чрез регистриране на 

случая в регистър и попълване на формата за протокол. 

 

III. Процедури за регистриране, докладване и разглеждане на случаи на 

насилие и тормоз сред децата. 

 

Задължение на всеки учител е да се намеси, за да прекрати ситуацията на 

насилие, агресия или тормоз, на която е станал свидетел. 

 

1. Всяка ситуация на тормоз трябва да бъде регистрирана и описана в  регистър на 

градината, от учителя, който я е наблюдавал. При необходимост от допълнителна 

работа с дете – жертва на насилие , упражняващо насилие, се изготвя индивидуална 

работна програма с ясно разписани функции и дейности на екип от психолог, учител и 

родител. 

 

2. Действия в случай на инцидент, който поставя в риск живота и/или уврежда 

здравето на дете: учителят или служителят действат в следната последователност: 

• Извеждат пострадалото дете от опасната зона и оказват долекарска помощ; 

• При непосредствена опасност за живота на пострадалото дете се обаждат на 

телефон 112; 

• Уведомяват веднага училищното ръководство; 

• Уведомяват класния ръководител, който от своя страна уведомява 

родителите/настойниците на детето; 

• Описват ситуацията писмено в регистъра за насилие,тормоз или агресия между 

деца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


