
4. The school responsible for the safety of the students / 
Отговорността на училището за сигурността на учениците 
Този случай се разиграва през първата дседмица на училище след зимната ваканция. 
Тийнейджърка от девети клас „къса” с приятеля си – ученик от друго училище, с две години по-
голям от нея. Тъй като е наранен и нервен заради действията на момичето, момчето отива в 
нейното училище, влиза без проблем, отива в нейния клас и когато я вижда започва да я обижда 
и я удря няколко пъти. Съучениците й се опитват да й помогнат, но момчето е много ядосано и 
буйно. Съучениците викат учителите, които се намесват и извеждат момчето от класа.  
След като учителите успяват да изведат агресора, момичето е отведено при училищния доктор, 
който я преглежда. Тя не е сериозно наранена и няма нужда от хоспитализация.  
Момчето е отведено при директора, за да разберат кой е и защо реагира толкова агресивно. 
Директорът вика местната полиция, която се намесва и започва разследване.  
Свързват се с директора и класния ръководител на момчето, за да разберат защо не е бил на 
училище този ден. Установяват връзка и с родителите на момчето, които идват в училището за 
разговор. 
Организират се срещи между участниците – учители и директори от двете училища, учениците, 
които са преки участници и техните родители. Обсъждат се профилите и историята на двете 
деца в и извън училище, техните отношения с учителите и родителите, дали са участвали в 
други конфликтни ситуации.  
Момчето е глобено от полицията в присъствието на неговите родители, за нараняване на 
момичето и е предложено за изключване от училище – след проведените дискусии и въз основа 
на резултатите от разследването, момчето получава като наказание само ниска оценка за 
училищна дисциплина.  
След срещата на училищния борд се вземат решения, че са необходими някои процедури за 
сигурност (входната врата на училището да е винаги затворена, достъпът до училището да се 
извършва от училищни охранители, да се ползват карти за идентификация на учениците, видео 
наблюдение и прочие). 
Освен това се прави искане до полицията да включи училището в маршрутите на патрулите – 
пешеходни и автомобилни, особено в периодите на пристигане и напускане на училището и по 
време на големи междучасия, както и участие на полицейските власти в кампании за обществено 
информиране за необходимостта от превенция на детската престъпност и виктимизация на 
учениците.      
Директорът също така иска от учителите да развият дейности, които предотвратяват 
демонстрациите на насилие в училище. 


