
Действия при възникнали инциденти,
аварии и злополуки с ученици, 

довели до влошено здравословно 
състояние

1. Учителят, 
свидетел на 
инцидента, 
незабавно 

придружава 
ученика до 
лекарския 
кабинет.

2. Незабавно се 
информира 
училищното 

ръководство за 
случая.

3. Медицинското 
лице оказва първа 
долекарска помощ 

и преценява 
състоянието на 

ученика.

4. Информира 
родителите и при 
необходимост се 

обажда на тел.112 

5. Ако е необходим 
преглед от 

специалист, 
учениците се 

придружават  до 
мед. заведение от 

родител.

5А.  При 
невъзможност  на 

родителите 
ученикът се 

придружава от 
служебно лице, 
определено от 
ръководството.

6. Класният 
ръководител 

поддържа връзка с 
родителите и 

уведомява 
ръководството за 

състоянието на 
ученика



Схема за реакция в случай на тормоз в училище

Стъпка 1

•Служител или учител, получил сигнал за тормоз, незабавно информира 
административното ръководство на гимназията. Родител или ученик, разполагащ с 
информация за случай на тормоз, информира административното ръководство на 
гимназията чрез класния ръководител. 

•Учител или служител, свидетел на случай на тормоз, незабавно се намесва, за да прекрати 
ситуацията на тормоз и информира незабавно административното ръководство на 
гимназията.

Стъпка 2

•При случаи от първо ниво /според  единната класификация за формите на тормоз/ 
действията се предприемат от класния ръководител с помощта на родителите /ако това не 
представлява заплаха за детето/ съгласно процедурите, разписани в Училищния 
механизъм за противодействие на тормоза.

•При случаи от второ и трето ниво инцидентът се регистрира в дневника за случаите на 
тормоз, информацията се предава и на председателя на училищния координационен 
съвет за противодействие на училищния тормоз и се преминава към стъпка 3.

Стъпка 3

•3.1.  Директорът на гимназията информира началника на РУО /по телефон до  1 час след 
получаване на информацията и писмено с доклад до 24  часа/. Сигнал за случая се подава 
и към МВР и ОЗД. 

•3.2. Училищният координационен съвет се запознава с информацията и инициира работа 
по конкретния случай, включваща: верифициране на ситуацията; оценка на риска; 
индивидуална работа с участвалите в ситуацията на тормоз; мониторинг на предприетите 
мерки и действия.



Схема за взаимодействие 
между учители, родители, ученици, 

медицинско лице в училището
и личните лекари на учениците

Родителят е длъжен 
да предоставя 

информация за 
здравословното 

състояние на ученика 
и за проведени 

медицински 
изследвания и 
консултации

Класният 
ръководител 
съдейства за 
предаване на 

информацията от 
родителя към 
медицинското 

лице в училище и 
обратно.

При констатиране на 
влошено здравословно 

състояние на ученик 
медицинското лице в 

училището информира 
родителите, класния 

ръководител и 
административното 

ръководство на 
гимназията

Родителите 
информират 

личния лекар , а за 
резултатите от 

прегледа – класния 
ръководител.  


