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План за превенция и интервенция на насилието и тормоза в 

ДГ №79 „Слънчице“ за учебната 2022-2023 година 

 

1. Цел – Настоящият план е разработен от Координационния съвет на ДГ №79 

„Слънчице“ за изпълнение на Механизма за противодействие на насилието и 

тормоза в системата на предучилищното и училищното образование и цели 

организация на конкретни дейности за превенция и интервенция на насилието и 

тормоза в ДГ №79 „Слънчице“. 

2. Задачи 

2.1.Да се проведе обучение на екипа на ДГ №79 за разясняване понятията „насилие“ 

и „тормоз“, разликата между тях, видовете поведение, които те включват, както 

и белезите, по които да бъдат разпознати. 

2.2.Да се проведе информационна кампания за родители. 

2.3.Да се изготвят правила за поведение на децата в детската градина. 

2.4.Да се актуализира Етичния кодекс и при необходимост ПУДДГ. 

2.5.Да се използват формите на групова работа с децата за работа и анализ по 

проблема насилие, ценности , социални роли. 

2.6.Да се организират кръгли маси с родители при първи индикации на насилие и 

тормоз. 

2.7.Да се следват стъпките за справяне със случай на установен тормоз и насилие 

(Приложение 1 към Механизма за противодействие на насилието и тормоза в 

ДГ № 79). 

2.8.Да се извършва реоценка на ситуацията от Координационния съвет два пъти 

годишно и при необходимост да се актуализира Плана за превенция и 

интервенция. 

3. Дейности 

 

 Дейност Срок за 

изпълнение 

Отоговорник 

1 Вътрешна квалификация на тема: 

„Разпознаване на рисковите фактори и 

м. ноември Психолог на ДГ 

№79 

http://www.odz79.net/


начини на реагиране при установяване 

на тормоз над дете“ 

2 Тематична родителска среща за 

запознаване на родителите с Механизма 

за противодействие на насилието и 

тормоза, за разясняване понятията 

„насилие“ и „тормоз“, разликата между 

тях, видовете поведение, които те 

включват, белезите, по които да бъдат 

разпознати. 

м. ноември Учители по 

групи 

3 ДФПВ на тема: „Ние спазваме правила“ 

във всяка от групите 

м. ноември Учители по 

групи 

4 Пощенска кутия за подаване на сигнали 

за насилие и тормоз 

м. ноември Координационен 

съвет 

5 Педагогическа ситуация – „Правата на 

децата“ – III-тите и IV-тите групи 

м. януари Учители по 

групи 

6 СРИ – „Как да постъпя“ – I-вите и II- те 

групи 

м. януари Учители по 

групи 

7 Социометрични изследвания в групите 

от II-ра до IV-та 

м. януари Учители по 

групи 

8 Драматизации под мотото „Приказки с 

добри герои“ – III-тите групи 

м. февруари Учители по 

групи 

9 Анкета с родители: „Кой? Кога? Къде?“ 

– за установяване случаи на насилие и 

тормоз 

м. февруари Координационен 

съвет 

10 Реоценка на ситуацията и при 

необходимост актуализация на Плана 

м. февруари Координационен 

съвет 

11 Изработване на постери, съвместно 

учители и деца, на тема: „Не на 

насилието!“ – IV-тите групи 

м. април Учители по 

групи 

12 Конкурс за рисунка на тема „Аз съм 

толерантен!“  

м. април Координационен 

съвет 

13 Организиране на детски празник „Нека 

сме добри и живеем щастливо“ 

м. май Координационен 

съвет 

14 Осъществяване на психологическа 

помощ и подкрепа в случаи на 

необходимост 

постоянен Психолог ДГ 

№79 

15 Годишен доклад за изпълнените 

дейности към края на учебната 2022-

2023 г. 

31 май 2023 Координационен 

съвет 

 

 

Изготвил:  

 


