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

На основание 259, ал. 1, чл.2, ал.З, чл.З, ал.2 от ЗПУО; Раздел lV от Наредба да
приобщаващото образование във връзка с разпоредбите на чл. 7, ал. 1 и 2 от Закона
за закрила на детето и механизъма за противодействие на тормоза и насилието в
институциите  в  системата  на  предучилищното  и  училищното  образование,  с  цел
изграждане и създаване на политика за сигурна безопасна образователна среда в ДГ
„Смехорани”, гр.Шумен

УТВЪРЖДАВАМ:

ПОЛИТИКА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ И ИНТЕРВЕНЦИЯ НА НАСИЛИЕТО И 
ТОРМОЗА:

1. Програма за превенция и интервенция на тормоза и насилието и документи към
нея;
2. Механизъм за противодействие на тормоза между децата в детската градина 
„Смехорани";
3. План за превенция на тормоза и насилието за учебната за работа на детска 
градина „Смехорани", град Шумен ;

4. План за действие при подаден или получен сигнал или съмнение за дете в риск 
от насилие/тормоз или кризисна интервенция;
5. Механизъм за взаимодействие при инцидент с пострадало дете в детската 
градина; сигнал за дете, жертва на насилие/тормоз или в риск от насилие/тормоз в 
детска градина „Смехорани” гр. Шумен;

6. Правила и процедури за справяне с тормоза и насилието в ДГ „Смехорани;
7. Правила за работа при защита на деца в риск от насилие/тормоз;

8. Правила за превенция на тормоза и насилието за учебната г.;
9. Карта за наблюдение на поведението на детето;

10. Процедура при кризисна интервенция и начин на действие при сигнал за дете, 
жертва на насилие или в риск от насилие;
11. Примерен план на ситуации при групова работа чрез допълнителни форми на 
обучение за превенция на агресията и насилието и други обучителни материали в 
подкрепа на осигуряване на сигурна и безопасна позитивна среда;

12. Оценка на ситуацията в ДГ „Смехорани;
13. Правила на групи;

14. Детски етичен кодекс.

mailto:cdg12@abv.bg


 НАРЕЖДАМ:

В срок от десет работни дни от издаване на настоящата заповед:
1. утвърдената политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в 

детска градина „Смехорани” да се доведе до знанието на педагогическия и 
непедагогическия персонал за сведение и изпълнение, като се удостовери лично с 
подпис;

2. учителите да  запознаят родителите с политиката за противодействие на 
тормоза и насилието в детска градина „Смехорани”.

   Утвърдената политика за превенция и интервенция на насилието и тормоза в детска
градина „Смехорани” да бъде качена на сайта на детската градина в отделна секция 
„Превенция и интервенция на насилието и тормоза“ от Нели Друмева.

Контрол по изпълнението на заповедта ще изпълнявам лично.

Румяна Русева

Директор на ДГ”Смехорани”, гр.Шумен


