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ПЛАН 

за превенция на агресията и риска 

 
1.Цел: 

 Подобряване ефективността в работата по закрила на децата и предприемане 

на бързи и адекватни действия в случаите,при които е необходимо. 

 Предотвратяване на риска от насилие и намаляване ефекта от преживяното от 

детето,ускоряване възстановяването на нормалния ритъм на живот. 

2.Задачи: 

 Зачитане и уважаване личността на детето. 

 Принципи на комисията/ЗЗД чл.3/. 

 Специална закрила и предприемане на незабавни действия. 

 Насърчаване на отговорно родителство . 

 Оповестяване комисията и директора за всеки отделен случай. 

3.Дейности: 

3.1.Изготвяне на правила за добро поведение и ценности по групи. 

                                                                   Срок:месец 10.2021 г. 

                                                                   Отг. Учители по групи 

3.2.Изработване и обогатяване на информационно табло с образователни материали 

съобразени с възрастовата група. 

                                                                   Срок:Постоянен за УГ 

                                                                   Отг.Учители по групи 

3.3.Вътрешно информационни срещи за учители и работещи в ДГ. 
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                                                                   Срок:Постоянен за УГ 

                                                                   Отг.Директор,Учители 

3.4.Поддържане на непрекъсната връзка между родители и учители за 

противодействие срещу проявата на агресия и насилие. 

                                                                 Срок:Постоянен за УГ                             

 Отг.Учители по групи 

3.5.Средства за превенция на агресивно поведение-Провеждане на Анкета. 

                                                                Срок:месец 11.2021 г. 

                                                                Отг.Учители,Родители 

4.Комисията,директора и всички работещи в ДГ са длъжни незабавно да уведомят: 

 Отдела „Закрила на детето“ към дирекция  „Социално подпомагане“ при 

получаване на информация за деца подложени на различно по вид насилие 

или за родители,които трайно не полагат грижи при отглеждането на 

непълнолетните си деца. 

 Органите на полицията,инспекторите на Детска педагогическа стая при 

налични данни за криминални деяния срещу деца. 

Настоящият план е изготвен от комисията на ДГ „Приятели“ гр.Куклен по превенция 

и закрила на децата в риск от насилие. 

Настоящият план е обсъден и приет на заседание на ПС № 1/09.09.2021 г. за 

учебната 2021-2022 година и утвърден със заповед на директора №………………. 

 


