ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ ПО ИКОНОМИКА „ИВАН ИЛИЕВ“
гр.Благоевград, 2700, ж. к. „Ален мак“, ул. „Борис Ангелушев“ тел: 073/885288, 885289;email: pgi@pgiblg.com

УТВЪРЖДАВАМ:
ДИРЕКТОР:
/А. Бояджиева-Пенкова/
ИНСТРУКТАЖ
на педагогическите специалисти в ПГИ „Иван Илиев“ – Благоевград за
превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователната
институция
Мерки и действия относно задължително консултиране и начин на
взаимодействие с медицинско лице в случай на инцидент в образователната
институция

I.
Злоупотреба със сила, както и при екстремни ситуации, в които съществува
опасност за живота и здравето или за телесния интегритет, за когото и да е от
участниците в ситуацията
1. Ако учител/служител в училище наблюдава:
-

сбиване, задушаване, събаряне, причиняване на изгаряния и други наранявания,
намушкване с остър предмет, провесване от прозорец или високо място,
лишаване от храна, излагане на ниски или високи температури и заплашване с
оръжие.

-

закани, заплахи, обиди, клетви, които накърняват сериозно достойнството,
публично унижение и др.;

-

сплашване, изнудване със сериозни заплахи, насилствено отнемане на пари и
вещи, ограничаване на движението, склоняване за употреба на наркотични и
други психотични вещества, включване в деструктивни групи и организации.

-

заплахи, изолация, групово измъчване на индивид или група и организиране на
затворени групи (банди), последиците от които нараняват други

-

съблазняване от друго дете или възрастен, злоупотреба с власт при
подстрекаване, изнудване, склоняване и/или принуждаване към сексуални
действия, блудство, изнасилване, кръвосмешение.

1.1 Какво се прави?
1.1.1. При случаи, свързани с физическо насилие:
-

при установяване на случай на агресия в училище задължение на всеки учител
/служител в ПГИ е да се намеси, да прекрати ситуацията на тормоз, да уведоми
незабавно член от ръководството /директор или заместник-директор/;

-

директорът уведомява началника на РУО/ до 2 часа след настъпване на
инцидента/, Отдел „Закрила на детето“;

-

ако инцидентът е свързан с нанесени сериозни физически травми, незабавно се
уведомяват и органите на реда- РПУ, дежурен инспектор, ДПС;

-

в случай, че инцидентът е свързан с физическа опасност за живота и здравето на
ученик, свидетелят на инцидента или служителят, разбрал пръв за него, веднага
сигнализира медицинското лице за извършване на медицински преглед;

-

училищната медицинска сестра извършва първоначален преглед на пострадалия
ученик/ученици и регистрира състоянието му/им в регистрационната книга;

-

ако медицинското лице прецени, че е необходимо уведомяване на Център за
спешна помощ, се сигнализира на тел.112;

-

класният ръководител или дежурен член на ръководството уведомяват
родителите на пострадалия/пострадалите, както и родителите на учениците,
упражнили насилието;

-

класният ръководител или дежурен член на ръководството уведомяват личния
лекар на пострадалия, информация (име, тел. за връзка), за който има в дневника
на класа;

-

след като са извършени първите неотложни действия по опазване на живота и
здравето на пострадали ученици, педагогическият съветник регистрира случая в
специален дневник, съхраняващ се в кабинета му;

-

Училищния координационен съвет /УКС/ съставя протокол за тормоз;

-

класният ръководител съвместно с УКС извършват проверка по случая;

-

след изясняване на случая класният ръководител задейства процедура по
налагане на санкция, за което уведомява родителите;

-

извършват се последващи действия - налагане на санкция, тематични часове на
класа съвместно с педагогическия съветник, беседи и разговори с родителите.

-

УКС планира и реализира дейности с възпитателна функция спрямо
ученика/учениците, инициирал/и и/или извършил/и физическа саморазправа;

-

УКС съвместно с директора насочват родителите и учениците към други служби
и /или услуги;

-

УКС извършва мониторинг на предприетите мерки и действия.
1.1.2. При случаи, свързани с психическо насилие:

- при наличие на данни за нанесен психически тормоз върху ученик/ученици
всеки учител/служител в гимназията е длъжен незабавно да уведоми класния
ръководител и член на ръководството –директор или дежурен заместник-директор;
- класният ръководител информира педагогическия съветник и УКС
- класният ръководител уведомява родителите на пострадалия/пострадалите,
както и родителите на учениците, упражнили насилието;
- при повтарящи се ситуации педагогическият съветник регистрира случая в
дневника-регистър, съхраняващ се в кабинета му;

- УКС съставя протокол за тормоз;
- УКС съвместно с класния ръководител предприемат действия по изясняване на
случая;
- след изясняване на случая класният ръководител прави предложение,
съгласувано с педагогическия съветник, за предприемане на превантивни мерки и
последващи действия- уведомяване на ДПС, Отдел „Закрила на детето“;
- при необходимост ръководството на училището взема решение и извършва
писмено уведомяване на съответните институции;
- класният ръководител прави предложение за санкция и уведомява родителите
за предприетите до момента мерки и действия;
- извършване на последващи действия- налагане на санкция, тематични часове
на класа, беседи и разговори с педагогическия съветник и други подходящи според
случая възпитателни мерки;
- УКС извършва мониторинг на предприетите мерки и действия.
II.
Мерки за създаване на система за взаимодействие между учителите,
учениците и техните лични лекари
1. Вписване на информация (име, телефон за връзка) за личните лекари от класния
ръководител в дневника на класа в началото на учебната година.
2. Незабавно осъществяване на връзка с личния лекар от член на ръководството,
медицинската сестра или класния ръководител в случай, че възникналия
инцидент е свързан с физическа опасност за живота и здравето на пострадалия
ученик/ ученици.
III.
Практически насоки за действията на учениците, които трябва да
предприемат в случай на инцидент, на насилие и в други критични ситуации
1.
Учениците
незабавно
да
информират
медицинската
сестра,
педагогическия специалист или член на ръководството в случай, че станат свидетели на
инцидент, свързан с физическа опасност за живота и здравето на пострадал ученик/
ученици.
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