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АЛГОРИТЪМ  

ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕХАНИЗМА ЗА ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА НАСИЛИЕТО И 

ТОРМОЗА В ДГ№ 79 „СЛЪНЧИЦЕ” 

 

1. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал с формите на насилие и с 

механизма за противодействие на  насилието и тормоза в ДГ №79 

Срок: месец 10.2022 г. 

 

2. Определяне на Координационен съвет със заповед на директора на ДГ. 

Срок: месец 10. 2022 г. 

3. Разработване/актуализиране от Координационен съвет на едногодишен план за превенция 

и интервенция на насилието и тормоза, който се утвърждава от директора. 

Срок: месец 11.2022 г. 

4. Създаване на единни правила за задълженията на всички служители, свързани със 

случаите на тормоз, изготвени от КС и заложени в Правилника за дейността в ДГ №79. 

Срок: месец 11. 2022 г. 

5. Въвеждане на дневник за случаите на тормоз. 

Срок: месец 10. 2022г. 

5.1. Дневникът има за цел да подпомогне процеса на координация и комуникация в ДГ 

във връзка с осъществяването на цялостна политика за противодействие на тормоз; 

5.2. В дневника се документират ситуациите, съответстващи на класификацията на 

нивата и формите на тормоз и приемането на съответните действия (Приложение 2 към 

Механизма за протводействие на тормоза в ДГ №79), които изискват намесата на 

Координационния съвет; 

5.3. За всяка описана в Дневника ситуация да бъде вписано: дата, група, участници, вид 

насилие и ниво, какво е предприето, име и подпис на свидетеля; Координационният 

съвет анализира ситуацията и определя необходимостта от индивидуална работа по 

случай с дете, чиято координация се осъществява от психолога; 

5.4. Дневникът за случаите на тормоз и съпътстващата документация по случаите се 

съхранява при Председателя на Координационния съвет или по изключение при друг 

член на Координационният съвет, определен от директора на ДГ№ 79. 

Срок: целогодищен 

6. Изготвяне на годишен отчетен доклад на Координационният съвет до Директора  

Срок: месец 05.2023 г. 

 

Инструментариумът за оценка на тормоза се предоставя само на конкретния 

изпълнител, който ще го прилага. Всички дейности по прилагането на алгоритъма за 

прилагане на механизма за противодействие на насилието и тормоза в ДГ №79 

„Слънчице“ се залагат в Годишния план на ДГ№ 79 в съответните месеци. 

http://www.odz79.net/

