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ИРИНА ЧОЛАКОВА
Директор на ОУ “Димитър Талев”

ПРОЦЕДУРА ЗА РЕАКЦИЯ В СЛУЧАЙ НА ИНЦИДЕНТ С УЧЕНИК

И  ПРОВЕЖДАНЕ НА ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ПРЕГЛЕД ОТ МЕДИЦИНСКИЯ

СПЕЦИАЛИСТ В УЧИЛИЩЕТО

Във връзка с писмо № 9105–175/18.05.2017 г. на МОН относно събирането и обобщаването на

информация за изпълнението на мерките, залегнали в Междуинституционален план за

действие за превенция на агресията и за засилване на сигурността в образователните

институции и в изпълнение на т. 2 от същия план:

1. Задължително консултиране и преглед от медицинския специалист в училището

се извършва в случаи на:

● ученик, жертва на физическо насилие в училище;

/"Физическо насилие" е причиняване на телесна повреда, включително причиняване на болка

или страдание без разстройство на здравето – параграф 1, т. 2 от допълнителните

разпоредби на Правилника за прилагане на Закона за закрила на детето/;

● инцидент с ученик през учебния ден (при учебен процес/ дейности от ЦОУД,

междучасия, извънкласни дейности и други училищни инициативи довели до



физически травми и наранявания по време на игри, придвижване, падане, при игри

с топка и други взаимодействия  на учениците.

2. Служебното лице (педагогически специалист: дежурен учител, преподавател в

учебния час/ дейности от ЦОУД, класен ръководител, учители в ГЦОУД, други

пед. специалисти) присъствало и/ или констатирало случай на физическо насилие

или инцидент, свързан с физическо нараняване предприема следните действия:

1. веднага уведомява заместник-директор/директор с цел информиране за случая и

осигуряване на пед.специалист за времето, в което ще придружава пострадалия

ученик до здравния кабинет в училището;

2. лично придружава пострадалия ученик до здравния кабинет в училището;

2.1. В случай на инцидент след работното време на медицинския специалист в

училището, служебното лице присъствало и/ или констатирало инцидента уведомява

родителя и ако прецени за необходимо личния лекар на пострадалия ученик и

спешна медицинска помощ на тел. 112.

3. лично информира родителя за инцидента и състоянието на ученика

4. уведомява педагогическия съветник/училищен психолог само при случаите на

физическо насилие;

5. уведомява класния ръководител на пострадалия ученик;

6. изпраща доклад до директора с информация по инцидента в края на работния

ден;

3. Медицинският специалист в училището е задължен:

1. да окаже долекарска медицинска помощ на пострадалия ученик;

2. да регистрира инцидента в нарочен дневник;

3. да информира личния лекар на пострадалия ученик при физическо насилие или

травми в областта на главата, гръдния кош и коремната кухина и във всички

други случаи, за които прецени, че е необходимо;

4. да потърси съдействие на спешна медицинска помощ при необходимост;

5. да информира родителя на пострадалия ученик за състоянието на ученика, в

което е доведен в медицинския кабинет и предаден на спешна медицинска

помощ,  в случаите, когато се налага оказване на такава;


