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СИСТЕМА ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 

МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ 

И МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА 

 

I. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И 

МЕДИЦИНСКИ ЛИЦА 

1.Всеки родител предоставя на класните ръководители в началото на учебната година 

/или при промяна/ информация за личния лекар на детето си - име, адрес на практиката, 

телефонен номер, име и телефонен номер на заместващия лекар.  Класните ръководители 

вписват данните за личния лекар в дневника на паралелката. 

2. В началото на всяка учебна година родителите предоставят на медицинското лице в 

училище талон за проведен медицински преглед за актуалното здравно състояние на ученика. 

3.Учениците или техните родители  уведомяват класните ръководители и учителите за 

възникнал здравословен проблем още в деня на посещение на личния лекар. 

4.Медицинските бележки, издадени от личния лекар на ученика, задължително да имат 

амбулаторен номер, диагноза с посочен код на заболяването и  подпис на родител. .Ако  не 

съдържат едно от посочените  неща, класният ръководител  се свързва с личния лекар на 

детето и родителя, с цел установяване на достоверността на документа. 

5. При инцидент с ученици, при който е възникнала нужда от медицинска помощ, 

първо се търси съдействието на медицинското лице в училище, а при отсъствие на мед. лице- 

да се търси личен лекар или „Спешна помощ“. Едновременно с това да се информират и 

родителите на детето. 

6. През учебната година да се проведат здравни беседи от медицинско лице, 

включително и от лични лекари на ученици по теми, съобразени с възрастовите особености на 

децата и потребностите им. 

7. През учебната година да се проведе поне едно практическо обучение за действията 

на  учители и ученици и мед. лице при възникване на екстремна ситуация, изискваща оказване 

на помощ на пострадал и намесата на лекар. 

8. Класните ръководители да планират за часа на класа поне една беседа за случаите, 

при които се използва телефон 112 за бърза реакция при необходимост в спешна ситуация. 

II. СЛУЧАИ, В КОИТО УЧИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ 

МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ: 

1. При видимо неразположение на ученика в училище по време на учебен час или 

междучасие, независимо дали детето има конкретни оплаквания или търси помощ от учителя. 

2.При инцидент с дете. 

3.Ако дете е станало жертва на насилие или свидетел на насилие. 



4.Ако забележи някакво отклонение от обичайното поведение на детето или 

необичайно поведение с агресивни прояви. 

5.Ако детето често отсъства от училище с медицинска бележка. 

Едновременно с това във всички случаи да се информират и родителите. 

 

III. СЛУЧАИ, В КОИТО РОДИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ 

УЧИТЕЛИТЕ НА УЧЕНИКА: 

1.За да го информират за претърпян инцидент с детето. 

2.За да информират за промяна в здравословното състояние на детето и 

необходимостта от продължително лечение. 

3.При тежко инфекциозно заболяване на детето. 

 

IV.СЛУЧАИ, В КОИТО УЧЕНИЦИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ 

УЧИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИТЕ СИ ЛЕКАРИ: 

1.Ако не се почувства добре в училище или вкъщи. 

2.Ако е станал жертва на насилие или свидетел на насилие. 

3. Ако вкъщи е преживял насилие или е станал свидетел или жертва на насилие в 

семейството. 

4.Ако има някакви оплаквания, които не са обичайни или някаква промяна във 

физическото развитие го притеснява. 

5.Ако друго дете му е споделило, че е било жертва на насилие или не се чувства добре. 

 

 Настоящата  система да се доведе до знанието на учителите и учениците в училище. Да 

се качи на интернет страницата на училището и да се постави на информационното табло в 

училище, за да се запознаят родителите. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНСТРУКТАЖ 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ ОТ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „МАТИ 

БОЛГАРИЯ“ - ГРАД КАЗАНЛЪК ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО КОНСУЛТИРАНЕ И 

НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ В СЛУЧАЙ НА 

ИНЦИДЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

 
 В случай на инцидент с дете или ученик в училище педагогическите специалисти са 

длъжни да предприемат следните мерки по отношение на начина на взаимодействие с 

медицинското лице: 

1. В случай на тежък инцидент с дете в училище, който крие сериозна заплаха за 

живота на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с телефон 112; 

2. Незабавно уведомява медицинското лице  в училището лично или остава при детето 

и изпраща друго лице да го извика; 

3. Незабавно информира класният ръководител, който да осъществи контакт с личния 

лекар на детето или сам осъществява контакт с личния лекар на пострадалото дете и го 

информира за инцидента. При необходимост дава и допълнителна информация. 

4. Незабавно информира класния ръководител, който първо се свързва с родителите и 

ги уведомява за инцидента с детето им, а после информира директора на училището. 

5. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, който към момента на 

установяването му от учителя, видимо не застрашава живата на детето, учителят незабавно 

информира медицинското лице в училището. 

6. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в 

училището е оказало помощ, то същото лице е длъжно да информира личния лекар на 

детето/ученика като го запознае  с инцидента и оказаната от него лекарска помощ и 

приложени медикаменти, ако такива са дадени на детето. 

7. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в 

училището е оказало помощ, то същото се задължава да насочи детето и родителите за 

консултиране с личния лекар, който да извърши профилактичен преглед на детето, с цел 

проследяване на състоянието му и предотвратяване на  следващи усложнения. 

8.  В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който медицинското лице в 

училището е оказало помощ , то класният ръководител също да информира незабавно  личния 

лекар и родителите за инцидента и оказаната помощ от медицинското лице в училището; да 

насочи родителите към профилактичен преглед при личния лекар. 

9.  В случай на постъпило оплакване от ученик към учител за временно 

неразположение  по време на час или по време на почивка учителят приел оплакването 

незабавно насочва ученика към медицинското лице в училището, а при необходимост го 

придружава лично до кабинета му. В случай, че не може да го придружи лично, поради 

изпълнение на служебните си задължения, то учителят да потърси съдействие от чистача в 

коридора или друг дежурен или свободен учител. 

10. Учителят незабавно да информира класния ръководител на ученика за 

неразположението на детето, независимо от естеството му, а класният ръководител от своя 

страна незабавно да се свърже с личния лекар на детето и родителя/настойника/лицето 

полагащо грижи за детето. 

11. По преценка класният ръководител информира директора на училището след 

изпълнение на действията описани в точка  1.9. 

12. В случай, че ученик съобщи за дете  или друг ученик, който не се чувства добре на 

учител или друг служител в училището, то учителят или служителят да информират незабавно 

класния ръководител и медицинското лице в училището, а същите да предприемат стъпките 

описани от точка 1.8 до 1.11 от настоящия инструктаж. 



13. Забранява се на учителите или служителите да дават лекарства на учениците, 

независимо от оплакванията или инцидента, на който децата са станали жертва, преди да са се 

консултирали с медицинското лице в училището, личния лекар или 

родителя/настойника/лицето упражняващо грижи за детето, с цел да се избегнат нежелани 

странични реакции и усложнение. 

14. Забранява се на учителите/класните ръководители или другите педагогически 

специалисти да освобождават ученик, който е помолил за това, поради временно 

неразположение, независимо от външния вид на детето в момента на оплакването и 

състоянието му. Ако това се случи учителите/класните ръководители или другите 

педагогически специалисти насочва детето към консултация с медицинското лице в 

училището, след което незабавно осъществяват  контакт с родителя и го информира за 

неразположението на детето му. 

15. След изпълнение на действията от т.14 учителите/класните ръководители или 

другите педагогически специалисти осъществяват контакт с личния лекар на ученика и го 

информират за състоянието му. 

16. Учителите не допускат ученик, който е съобщил, че не се чувства добре да бъде 

оставен сам и без наблюдение, до идването на медицинското лице в училището, личния лекар 

или родителя/ настойника/лицето упражняващо грижи за детето. 

17. Ако не е възможно да се свърже с родителя/настойника/лицето полагащо грижи за 

детето, личния лекар или медицинското лице в училището, а състоянието на детето  се влоши, 

то учителят звъни на телефон 112. 

18. Ако не е възможно да се установи контакт с родителя, то класният ръководител 

информира по-големи братя или сестри на детето, в случай че в училището учат такива. 

19. Ако дете се е оплакало в училище на учител за временно неразположение 

предизвикано от главоболие, болка в корема, зъбобол или друго и след потърсено съдействие 

от медицинското лице в училище същото е дало някакви медикаменти/лекарства, незабавно 

информира класният ръководител на детето. Класният ръководител информира 

родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар за състоянието на 

детето и поетите лекарства. 

20. Медицинското лице в училище от своя страна при възникване на ситуация в т.1.19 

незабавно информира личния лекар на детето и насочва родителя/настойника/лицето 

полагащо грижи за детето към профилактичен преглед, с цел проследяване на състоянието му. 

21. В случай, че учител или служител забележи, че дете или ученик видимо не изглежда 

в добро здравословно състояние, без да е постъпила оплакване от детето, то незабавно да се 

информира класният ръководител и медицинското лице в училище, а те от своя страна да 

информират родителя/настойника/лицето полагащо грижи за детето и личния лекар. 

22. В случай на инцидент с дете в училище или постъпило оплакване от ученик за 

временно неразположение, то учителите/класните ръководители/други педагогически 

специалисти задължително се консултират с медицинското лице в училище или личния лекар 

на детето преди да пристъпят към оказване на долекарска помощ или даване на 

лекарства/медикаменти от какъвто и да е вид или други действия, за които не са преминали 

обучение и нямат съответните умения и компетентности. 

 


