Комисия за ПРЕВЕНЦИЯ
ЦЕЛ:
ПГИ „Проф. д-р Димитър Табаков” Сливен да се включи адекватно в
Координационния механизъм за взаимодействие между различните институции,
подписали Споразумение за сътрудничество и координиране на работата на
териториалните структури за закрила при случаи на деца, жертви или в риск от
насилие и при кризисна интервенция.

ЗАДАЧИ:
1. Да се създаде вътрешно-училищен механизъм за подаване и споделяне на
информация в случаи на деца, жертви на или в риск от насилие.
2. Да се регламентират конкретните ангажименти на членовете на Комисията за
превенция при идентифициране на случай или при възникване на кризисна ситуация.
3. Да се набележат подходящи мерки за предотвратяване на рисковите фактори за
ученици, застрашени от агресия и насилие.

ПРАВИЛА НА РАБОТА НА КОМИСИЯТА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ
Разпределението на правата, задълженията, процедурите и подходите на участниците в
Комисията е както следва:
1. Комисията е в състав от председател – Радослава Георгиева, и 2-ма членове –
Стефка Султанова и Красимир Стефанов.
2. Председателят отговаря за регулярните и инцидентни заседания на Комисията.
3. Членовете на Комисията следят за изпълнение на Плана за дейността на
Комисията.
4. Основни принципи са координирането на действията на всички членове на
Комисията и взаимното споделяне на пълната информация по отделните
случаи.
5. По неясни или спорни въпроси Комисията да се обръща към Директора на
училището – г-жа Лиляна Тодорова.
6. Всяко заседание на Комисията се вписва в Протоколна книга като Протокола се
подписва от членовете.
7. За всеки случай се води документация, описваща интервенцията на училищно
ниво и последващите мерки за възстановяване и укрепване на физическото и
психично здраве на ученика, жертва на или в риск от насилие.
8. Членовете на Комисията осъществяват дейността на Комисията според
разпределението на конкретни ангажименти, описано в механизъм за действие

ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ
1. Заседание на Комисията за определяне на правила и механизми за дейността и
задълженията на членовете.
Срок: 30 декември
отг.Р.Георгиева
2. Изготвяне на проект за и на информационни брошури за всяка класна стая.
Срок 15 февруари
отг.Р.Георгиева
3. Разговори с класните ръководители за информиране на учениците в час на класа за
Комисията за превенция, нейните цел и задачи и подготвените от Комисията
материали.
Срок: 30 януари
отг.членовете
4. Създаване на база данни за нуждите на Комисията на всеки ученик от ПГИ „Проф. др Димитър Табаков” Сливен
Срок 15 февруари
отг.С. Султанова
5. Заседания на Комисията на всеки 8 седмици.
Срок: постоянен
отг.Р.Георгиева
6. Участие в междуведомствените мултидисциплинарни екипи на местно ниво.
Срок постоянен
отг.Р.Георгиева

