
ПОДРОБНИ ПРОЦЕДУРИ 

 ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ИНЦИДЕНТ В УЧИЛИЩЕ 

1. Учителят /дежурен учител, учител ЦДО,  ресурсен учител, помощен персонал/ съобщава 

на директора –веднага , устно. 

2. Описва ситуацията в книгата за тормоз. 

3. Директорът извиква учениците участници  и лицето- свидетел на инцидента. Провежда 

разговор за запознаване и изясняване на проблема. Цели се прекратяване на 

напрежението. 

4. Покана от класния ръководител към родителите /настойниците/ на учениците за 

запознаване с проблема. При невъзможност да бъдат открити, се изпраща писмо с 

изх.№ На срещата се представя описание на проблема в писмен вид и се изисква 

подпис от родителя, че е запознат. 

5. Директорът издава заповед за сформиране на екип за вземане на решение за 

последващи действия /УКС, УКПППМН, Екип за обща подкрепа или Екип за 

допълнителна подкрепа/ 

6. Екипът изисква доклади на свидетелите на инцидента - учител, ученици от класа, 

членове на ученическия съвет, помощен персонал или други лица. Изработва 

становище или програма за подпомагане. 

7. След събиране на информацията, екипът  отправя покана до родителите  с  писмо с 

изх.№  и насрочва сбирка, на която ги запознава с проект на програма за работа с 

учениците. Задължително изисква тяхното съгласие за прилагане на програмата. При 

отказ  родителите излагат мотиви. В случай, че родителите не се отзоват на срещата, се 

запознават с решението на екипа в нарочно писмо с обратна разписка. Ако не могат да 

бъдат открити за по-дълъг период, писмото се предава на домоуправителя на входа 

или се пуска в пощенската кутия, а класният ръководител отбелязва това в 

документацията на класа. 

8. За работата с ученика се оформя документация, включваща заповедта на директора, 

заявлението на родителя и програмата за работа. В програмата за подкрепа класният 

ръководител записва следните атрибути: 

Програма за подкрепа на личностното развитие на 

………………………………………………………………………………………………………………… 

/трите имена на ученика, клас/ 

Програмата влиза в сила от……………….. и приключва на …………………………… 

 

№ Вид на дейността/ място на 
провеждане 

Срок         /дата, 
месец, година/ 

Отговорник 
Име,подпис 

Ученик  
Име, 
подпис 

     

     

     

 

 

9. При нужда Директорът уведомява други институции/ отдел“Закрила на детето“, 

Местната комисия за противообществени прояви , Полиция и др./ 



10. По предложение на класния ръководител или някоя от комисиите, на ученика 

/учениците/ се налагат санкции , съгласно ПДУ. Срещу подпис  се уведомяват 

родителите. 

11. Класният ръководител задължително вписва санкцията в бележника на ученика  и  в 

дневника на класа. 

12. След приключване на работата по програмата се провежда среща с родителя за 

резултатите от работата. Това се удостоверява с  подпис от него и ученика. 


