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СИСТЕМА
ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ
МЕЖДУ УЧИТ' ЕЛИ, УЧЕНИЦИ,
РОДИТЕЛИ И М ЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ
В ОУ „ СВ.СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" С. ДРАЖЕВО

1. вЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ УЧИТЕЛИ , УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И
МЕДИЦИНСКИ СПЕЦИАЛИСТИ

1.1. Всички родители предоставят на класните ръководители информация за личния
лекар на детето си . Информацията еъдържа име и фамилия на лекаря , адрес на кабинета му,
телефон за връзка, име и телефон на заместващия лекар . Иlтформацията се предоставя в
начапото на учебната година или rtри промяна на личният лекар на детето.
1.2. Класните ръководители вписват данните в дневника на класа.
1.3. Учениците или родителите информират класния ръководител / или друг учктел от
училището/ за възникнал здравословен проблем на ученика в деня, в който ученикът е
посетил личния nекар .
1.4. Медицинските бележки, издадени от личния лекар на ученика задължително имат
амбулаторен номер, диагноза с посочен код на заболяването . Ако не съдържат
необходимата информация класният ръководител се свързва с личния лекар на ученика и
роХlителя за установяване на достовернос rта на документа .
1.5. При инцидент с ученика по време на учебни занятия, при който е възникнала нужда
от медицинска , помощ, първо се търси медицинското лице в училище . При отсъствие на
медицинското лицё в училище се rьрси личния лекар на ученика или „Спешна помощ".
Едновременно се това се информира родителят на -ученика.
1 .б. През учебната година медицинскота лице в училище и класните ръководители да
провецат здравни беседи по теми , съобразени с възрастовите особености на учениците .
1.7. Да се проведе поне едно практическо обу•чение за действията на учители , ученици

непедагогически персонал и медицинско лице при иъзникване на ситуация, изискваща
оказване на помощ на пострадал и намесата на лекар.
I.8. Класните ръководители да обявят на учениците в час на класа при какви случаи се
използва тел . 116111 за бърза реакция в спешни ситуации.
2. СЛУЧАИ, В КОИТО УЧИТЕЛИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ
МЕДИЦИНСКО ЛИЦЕ :
2.1. При видимо неразположение на ученика в училище по време на учебен час или

почивки между часовете, независимо дали ученикът има конкретни оплаквания и тьрси
помощ .
1

.

2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

При инцидент с ученик ;
Ако забележи отклонение от обичайното поведение на ученика
Ако ученикът отсъства често от училище и представя медицинска бележка.
Във всички гореизложеі iи случаи от т.2 се информира родител на ученйка.

З. СЛУЧАИ, В КОИТО РОДИТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА ПОТЪСЯТ УЧИТЕЛИТЕ НА
ДЕТЕТО СЙ
3.1. За да информират уцителя за инцидент с ученика;
3.2. За да информират учителя за проблем в здравословното състояние на ученика и
необходимостта от продължително лечение ;
3.3. При тежко инфекциозно заболяване на ученика
4. СЛУЧАИ, В КОИТО УЧЕНИКЪТ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА ПОТЪРСЯТ
УЧИТЕЛИТЕ И ЛИЧНИЯ СИ ЛЕКАР
4.1.
4.2.
4.3.
4.4
4.5:

Ако не се чувства добре в училище или в къщи ;'
Ако е станал жертва на насилие или е сfiанал свидетел на на~ илие ;ы
Ако в къщи е прежывял насиляе или е сrанал свидетел на насилие в семейството ;
Ако друго дете му е споделило , че е жертва на насилие;
Ако има оплакsахия, които не са обичайни или има притеснения за физическото си

състояние.
5. ИНФОРМИРАНОСТ НА ЗАИНТЕРЕСОІАНИТЕ СТРАНИ
5.1. Системата за взаимодействие да се доведе до знанието на учителите, учениците и
служителите на училището ;
5.2. Класните ръководители на родителека среща да запознаят родителите със системата
за взаимодействие ;
5.3. Системата за взаимодействие да се постави на информационното табло в училище;
5.4. Системата за взаимодействие да се публикува на сайта на училището ;

5.5. Копие от системата за взаFiмодействие да се предостави на личните лекари на
учениците .
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