ЦЕНТЪР ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА- ГРАД ВЕЛИНГРАД
БУЛ. „СЪЕДИНЕНИЕ“ 256, email: draganmanchov@abv.bg, тел: 0359 5 30 35,
http://csop-velingrad.org

ЗАПОВЕД № 10 от 16.09.2019 г.

На основание чл. 258, ал. 1, чл. 259, ал. 1 от Закона на предучилищно и училищно
образование, във връзка с чл.31.(1), т.2 от НАРЕДБА № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и
професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и
във връзка с изпълнение на дейности, регламентирани в Механизъм за противодействие на
тормоза и насилието в институциите в системата на предучилищното и училищното
образование, утвърден от министъра на образованието и науката със Заповед № РД 09-5906 от
28 декември 2017 г.
1.

ОПРЕДЕЛЯМ Координационен съвет за справяне с насилието в ЦСОП Велинград в състав:

За Велинград:
Председател: Емилия Кадьова - психолог
Членове: 1.Тамара Маргова- ЗДУД
2. Катя Кирякова – ст.учител
3. Катерина Балабанова- родител
4. Петър Шарков – ст.учител
За Ракитово:
Председател: Даринка Печалова – психолог
Членове: 1. Лазарина Янушева – ЗДУД
2. Веска Тодорова – родител
Координационния съвет за справяне с насилието да планира, проследява и
координира усилията на работещите в училището за справяне с тормоза, в съответствие с
изискванията на Механизъм за противодействие на тормоза и насилието в институциите
в системата на предучилищното и училищното образование.

2.НАРЕЖДАМ:
2. Да се направи оценка и анализ на ситуацията до 15.10.19г. Резултатите от оценката и
наличието на проблем се представят от координационния съвет и се обсъждат на родителски и
екипни срещи.
2.1.Да бъде запознат педагогическия и непедагогическия персонал на ЦСОП с формите на
насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в
центъра.
2.2 Да бъде изготвен на план за превенция и интервенция на насилието и тормоза в ЦСОПВелинград и актуализирани на дейности по превенция. Да бъдат проведени тематични
родителски срещи.
2.3.На родителска среща на класа/паралелка да бъдат запознати учениците и родителите в
ЦСОП с формите на насилие и с Механизма за противодействие на училищния тормоз между
децата и учениците в центъра
2.4. Всички учители и служители да спазват и прилагат Правила за действие в случай на тормоз
и насилие сред учениците, утвърдени със Заповед № 20 от 18.09.2018 г. на Директора на
ЦСОП-Велинград и актуализирани за 2019/20 учебна година.

3. Психолозите да водят дневници със случаи и процедури. В него се документират единствено
ситуациите, съответстващи на второ и трето ниво, при които е необходима и намесата на
координационния съвет.В Дневника със случаи се описва: дата, група/клас, участници, вид
насилие и ниво, какво е предприето като действие, подпис на служителя.
3.1. На базата на вписаните ситуации координационният съвет да извършва анализ и оценка на
риска от продължаване на насилието и тормоза и да изготви становище за индивидуална работа
по случай с дете, което се намира в ситуация на риск по смисъла на Закона за закрила на детето
и Закона за предучилищното и училищното образование с мерки и конкретни интервенции/
индивидуална, групова работа/, както и предоставяне на ДПЛР на дете в риск.

Вписването на случаите на тормоз в Дневника да се осъществява от лицето, което е станало
негов свидетел. За място на съхранение на Дневника определям кабинета на
психолога/председател на екипа/ на центъра. За всеки установен случай на тормоз
задължително да се уведомява директора на центъра и председателя на Координационния
съвет, които организират

необходимите последващи действия и евентуалното уведомяване на други служби по
компетентност.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички работещи в ЦСОП-Велинград
срещу подпис за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДУД: Тамара Маргова и Лазарина Янушева.
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