ДЕТСКА ГРАДИНА “ СМЕХОРАНИ”
9700 гр. Шумен, ул. Христо Генчев №6 тел. 887047 e-mail: cdg12@abv.bg

ЗАПОВЕД

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.

Нареждам:
1.1.Да бъде запознат педагогическия и непедагогическия персонал на ДГ”Смехорани” с
формите
на насилие и с Механизма за противодействие на тормоз между децата
1.2.Да бъдат запознати родителите, с формите на насилие и с Механизма за
противодействие на тормоза между децата в ДГ, в тематични ситуации и на
родителски срещи.
1.3. Всички учители и служители да спазват и прилагат Правила за действие в случай
на тормоз и насилие сред децата, утвърдени със Заповед №77 от 28.11.2019 г. на
Директора на ДГ”Смехорани”
2.Определям Координационен съвет за справяне с насилието в състав:
1. Нели Друмева – старши учител - председател
2. Румяна Борисова – старши учител
3. Калина Коева – старши учител
3. Мария Желязкова - учител
4.Мариела Чернева – психолог
5.Емилия Милева – мед. специалист
Координационен съвет за справяне с насилието да планира,
проследява и координира усилията на работещите в ДГ”Смехорани” 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.
Установените случаи на тормоз да се регистрират и опишат в Дневник за случаите на
тормоз.
В дневника се документират ситуациите, съответстващи на Класификацията на

нивата и формите на тормоз и предприемане на съответните действия , които изискват
намесата на координационния съвет.
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 директора на детската
градина.
За всеки установен случай на тормоз задължително да се уведомява директора на
детската градина и председателя на Координационния съвет, които организират
необходимите последстващи действия и евентуалното уведомяване на други служби по
компетентност.
Настоящата заповед да се доведе до знанието на всички работещи в ДГ”Смехорани”,
срещу подпис за сведение и изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта ще упражнявам лично.
Директор: .......................................
Румяна Русева

ЗАПОЗНАТИ СЪС ЗАПОВЕДТА:
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ИМЕ ФАМИЛИЯ
Нели Друмева
Румяна Борисова
Калина Коева
Мария Желязкова
Красимира Колева
Валентина Антонова
Светлана Станкова
Виолета Тихолова
Веселина Дончева

10
11.
12.
13.
14.
15.

Вергиния Димитрова
Стоянка Георгиева
Ангелина Йорданова
Димитрина Цанкова
Николинка Николова
Дафинка Георгиева

ДЛЪЖНОСТ
Ст. учител
Ст.учител
Ст.учител
учител
Ст.учител
Ст. учител
Ст.учител
Ст. учител
Ст. учител
музика
ЗАС
Пом. възп.
Пом. възп.
Пом. възп.
Пом. възпит.
Пом. възп.

ПОДПИС

