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или съмнение за дете в риск от насилие и при случай на кризисна 

интервенция 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Гласуван на ПС с Протокол № 11 от 14.09.2021г. 

2. Утвърден със Заповед № РД-10-2077/14.09.2021г. 

 

 

 

2021/2022  учебна година 

 

 

I.Училищен координационен съвет за действие при сигнал за дете/ученик в риск – 

mailto:1966@ouslavejkov.org


състав: 

 

Състав на съвета: 

Председател: 1. Величка Солакова- ЗДУД; 

 

Членове: 1. Васил Тасков - училищен психолог; 

                  2. Златина Делова - педагогически съветник; 

                  3. Златка Сариева - учител; 

                  4. Катюша Арсенова - учител; 

                  5. Даниела Донева - учител; 

                  6. Руска Златева - учител 

 

 

II. Обект на Координационния съвет 

„Дете в риск“ е дете/ученик: 

1. Чиито родители са починали, неизвестни, лишени от родителски права или 

родителските им права са ограничени или детето е оставено без тяхна грижа; 

2. Което е жертва на злоупотреба, насилие, експлоатация или всякакво друго 

нехуманно или унизително отношение или наказание в/или семейството му; 

3. За което съществува опасност от увреждане на неговото физическо, психическо, 

нравствено и интелектуално и социално развитие; 

4. Което страда от от увреждания, както и от трудно лечими заболявания, 

констатирани от специалист; 

5. За което съществува риск от отпадане или е отпаднало от училище поради 

отсъствия или друга причина. 

 

 

III. Документация на УКС: 

1. Постъпили сигнали за деца/ученици в риск – докладване от съответния 

специалист чрез докладна./ попълва се от класните ръководители или учители по 

предмет/; 

2. Идентифициране на дете/ученик в риск – попълване на идентификационна карта 

от класния ръководител; 

3. Стартиране на процедура за действие /предложение за включване на 

детето/ученика на подкрепа за личностно развитие/; 

4. Изготвяне на индивидуален план за работа; 

5. Протоколи от работни срещи на екипа /УКС/ с родителите и с детето/ученика; 

6. Регистър на децата/учениците в риск; 

 

 

IV. Дейности на УКС: 

1. Дейност по превенция /описани в Програма за сигурна и безопасна училищна 

среда, свързана с превенцията и интервенцията на насилието и тормоза в ОбУ 

„Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив през учебната 2021/2022 г.; 

2. Дейности по интервенция; 

3. Дейности по докладване и взаимодействие с други служби: 

- ОЗД; 

- РУО; 

- Кмет на община; 

- Здравно заведение; 



- ЦОП Столипиново; 

- ЦРДС; 

- МКБППМН и др. 

 

 

V. Мерки при Кризисна интервенция на училищно ниво: 

1. Провеждане на заседание на УКС; 

2. При наличие на устен или писмен сигнал членовете на УКС се събират в рамките 

на 24 часа; 

3. При или след възникване на кризисната ситуация веднага се уведомява 

директорът на ОбУ „Пенчо Славейков“ – гр. Пловдив; 

4. В рамките на един астрономически час се подава сигнал до РУО, Отдел „Закрила 

на детето“, Дирекция „Социално подпомагане и до родителите; 

5. При възникване на кризисна ситуация или получен сигнал за дете жертва или в 

риск от насилие, чието физическо здраве е застрашено, УКС съставя 

индивидуален план за кризисна интервенция; 

6. С процедурата се запознава целия персонал на ОбУ „Пенчо Славейков“ – гр. 

Пловдив, като писмено удостоверява че е запознат и се задължава да я спазва; 

7. Поставя се на видно и достъпно място за всички; 

8. Изготвяне на единни училищни правила и отговорности на педагогическите и 

непедагогическите специалисти, свързани със случаите на агресия, тормоз, 

превенцията и кризисната интервенция; 

9. Директорът запознава персонала с информацията за функционирането на 

националната телефонна линия за деца 166 111; 

10. Въвежда се дневник за регистриране на получените сигнали и възникналите 

случаи на дете/ученик в риск, жертва на насилие и тормоз, или при кризисна 

интервенция. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Изготвил: 

 

Председател: 1. Величка Солакова- ЗДУД................................ 

 

Членове: 1. Васил Тасков - училищен психолог.......................... 

                  2. Златина Делова - педагогически съветник....................... 

                  3. Златка Сариева – учител........................ 

                  4. Катюша Арсенова – учител........................... 

                  5. Даниела Донева – учител.......................... 

                  6. Руска Златева – учител.......................... 

 

 


