Алгоритъм за определяне към коя училищна структура/екип да бъде насочен ученикът
Ученик с проблем в поведението
Ученикът обект на насилие ли е ?
ДА

НЕ

Насилникът възрастен ли е ?

ДА

КОМИСИЯ ЗА
ДЕЦА В РИСК

Ученикът проявява ли насилие ?

НЕ

ДА

Еднократно ли е ?

НЕ

Има ли
противообществени
прояви ?

Насилието
престъпление ли е ?

ДА
ДА

ИНЦИДЕНТ

НЕ

УЧИЛИЩНА
КОМИСИЯ

ДА
КОМИСИЯ ЗА
ПРЕВЕНЦИЯ НА ПП

Еднократно ли е ?

ИНЦИДЕНТ
Приложение 2

НЕ

УЧИЛИЩНА
КОМИСИЯ

ПРОЦЕДУРА ЗА ДЕЙСТВИЕ В СЛУЧАЙ НА ТОРМОЗ ИЛИ ДРУГ ВИД НАСИЛИЕ

Наблюдавана ситуация на насилие

Получен сигнал за насилие

до 5 минути

Прекратяване на ситуацията

до 1 час
до 1 час

Доклад до Директора

до 24 часа

В прекратяването на ситуацията е позволено да
се използва необходимата сила за разделяне на
учениците.
Ако ученикът има опасно за себе си или за другите
неконтролируемо поведение е позволено
задържането му на едно място от учител или друг
служител на училището.
Ако ситуацията на насилие не може да бъде
овладяна от наличният персонал на училището
се търси помощ от РПУ или тел. 112.
Не трябва веднага да се разпитва за случилото се,
да се обсъждат причините за насилието или да се
изяснява ситуацията. Това може да се случи на
по-късен етап.

Приложение 1

Регистриране на ситуацията в единен регистър за „Деца
в риск“ от учителя / служителя, които я е наблюдавал
или е получил сигнала.
при първо ниво

при трето или второ ниво

на тормоз ( до 48 часа)

на насилие (до 48 часа)

Действа се съгласно училищните
процедури за противодействие на
риск от насилие.

Насочване на сигнал към местната комисия за
БППМН и полицията, ОЗД

Доклад към началник РУО

Разглеждане на регистрирана ситуация от Училищен
координационен съвет за противодействие на случаите на риск от
насилие и набелязване на мерки за промяна на документи и / или
координиране на усилията за противодействие на тормоза.

