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Общи положения

РАЗДЕЛ ІІ. Права, задължения и отговорности на педагогическия и непедагогическия
персонал за осигуряване и спазване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд
РАЗДЕЛ ІІІ. Ученици – задължения, забрани и права
РАЗДЕЛ ІV. Основни изисквания за осигуряване на безопасна работа в учебните кабинети и
физкултурния комплекс
РАЗДЕЛ V. Санитарно-хигиенни изисквания за осигуряване на безопасни условия на
обучение, възпитание и труд
РАЗДЕЛ VІ. Противопожарна и аварийна безопасност
РАЗДЕЛ VІІ. Инструкции за безопасност при работа и обучение

РАЗДЕЛ I
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. Настоящият правилник определя основните изисквания за безопасни условия, които трябва да
се осигуряват и спазват в ОУ „Христо Ботев” – Мездра. По смисъла в термина “безопасни условия на
обучение, възпитание и труд” се включват хигиенно санитарните условия, противопожарната и
аварийна безопасност.
Чл. 2. Правилникът се отнася за всички участници в образователно- възпитателния процес, спортна и
екскурзионна дейност (ученици, педагогически и непедагогически персонал), както и за гражданите,
които по различни поводи се намират на територията на ОУ „Христо Ботев” – Мездра.
Чл. 3. Правилникът определя правата и задължения за осигуряване и контролиране на безопасните
условия на обучение, възпитание и труд в ОУ „Христо Ботев” – Мездра, на всички лица, посочени в
чл. 2.
Чл. 4. Освен изискванията на този правилник трябва да се спазват и установените в Република
България единни, отраслови и фирмени правила, норми и изисквания за безопасни условия на работа,
съответстващи на извършваната дейност.
Чл. 5. Изменения и допълнения на правилника се правят чрез гласуване на педагогическия съвет.
Чл. 6. Контролът по изпълнение на Правилника се осъществява от Директора на ОУ „Христо Ботев”
Мездра, Орган по безопасност и здраве при работа и заместник-директора АСД.
Чл. 7. Виновното неспазване на Правилника от:
(1) педагогическия и непедагогическия персонал в училището се счита за нарушение на
трудовата дисциплина;
(2) учениците – за нарушение на Правилника за дейността на училището;
(3) гражданите – за нарушение на вътрешноучилищните разпоредби и документи.
Чл. 8. Виновното неизпълнение се санкционира по реда възприет в съответните документи –
административен, дисциплинарен, съдебен, в зависимост от степента на нарушението и
произтичащите от него предполагаема или реална опасност за здравето и живота на участниците в
училищния живот.
Чл. 9. Правилникът е приет с решение на Педагогическия съвет протокол № 9 / 13.09.2021г.. г.,
утвърден със заповед на директора.
РАЗДЕЛ II
ПРАВА,
ЗАДЪЛЖЕНИЯ
И
ОТГОВОРНОСТИ
НА
ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ
И
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД
Чл. 10. Задълженията, отговорностите и правата по този правилник се вписват в длъжностните
характеристики на лицата, които ръководят и изпълняват учебните и трудови процеси.
Чл. 11. Задължения, отговорности и права на Директора:
(1) Утвърждава Правилник за безопасни условия на обучение, възпитание и труд в ОУ „Христо
Ботев” – Мездра в началото на учебната година.
(2) Назначава длъжностно лице с подходящо образование и подготовка за осъществяване на
координация и контрол по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в ОУ
„Христо Ботев” – Мездра.
(3) Взаимодейства и координира с регионални, общински ведомства и местните органи на
държавната власт в дейността си по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и
труд.
(4) Утвърждава и съгласува План за действия при бедствия в ОУ „Христо Ботев” – Мездра.

(5) Утвърждава и изпълнява програма за Оценка на риска, разработена по методика на Службата по
трудова медицина.
(6) Осигурява необходимите средства за обезопасяване и подобряване условията на труд и
санитарно- хигиенните условия в ОУ „Христо Ботев” – Мездра.
(7) Осигурява провеждането на различни видове здравни мероприятия и медицински прегледи на
учениците и персонала, съвместно с медицинското лице обслужващо училището и наетата служба по
трудова медицина.
(8) Осигурява спазването на изискванията на Правилника за безопасни условия на обучение,
възпитание и труд ОУ „Христо Ботев” – Мездра и в неучебно време – при провеждането на
курсове, избори, празненства и други мероприятия на територията на училището.
(9) Осигурява безопасни условия на труд при сключване на договори с други организации за
самостоятелно или съвместно изпълнение на ремонтни, строително-монтажни, товаро- разтоварни и
транспортни дейности.
(10) В качеството си на работодател има пълно право да изисква отговорност от лицата, които
нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по здравословни и безопасни условия
на труд, като предприема административни мерки съгласно КТ.
Чл.13. Задължения, отговорности и права на Заместник- директорите:
(1) Организират запознаването на учениците, педагогическия персонал, непедагогическия персонал и
родителите с настоящия Правилник за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание
и труд в ОУ „Христо Ботев” – Мездра, както и негови последващи актуализации.
(2) Контролират прилагането и спазването на настоящия правилник и действащите норми по
безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана.
(3) Организират провеждането на щателен преглед на цялата база преди започване на новата учебна
година, поддържането на реда и хигиената на територията на
ОУ „Христо Ботев” – Мездра.
(4) Не допускат възлагането на несвойствени дейности на ученици, учители и непедагогически
персонал.
(5) Осигуряват цялостно и правилно провеждане на инструктажите и обучението по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна безопасност.
(6) Заместник- директорът АСД анализира и докладва пред Педагогическия съвет за осигурените
безопасни условия на обучение, възпитание и труд в училище .
(7) Заместник- директорът АСД води и съхранява цялата документация с констатации, предписания и
нареждания на контролните органи по безопасни условия на труд, противопожарна безопасност,
защита при бедствия, инспекцията по труда и др.
Чл. 14. Задължения, отговорности и права на Учителите:
(1) Носят отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и
при други учебни форми и дейности, организирани от училището.
(2) Следят за здравословното състояние на учениците и контролират спазването на здравнохигиенните норми и изисквания по време на учебния процес.
(3) Контролират спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с материали и
съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците.
(4) Класните ръководители в началото на учебната година извършват начален инструктаж за
здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд на учениците (срещу подпис) в
специален дневник и по утвърдена от Директора Програма за начален инструктаж, включваща и
Раздел ІІІ от настоящия правилник: Ученици – задължения, забрани и права.
(5) Класните ръководители извършват два пъти през учебната година периодичен инструктаж за
здравословни и безопасни условия на обучение, възпитание и труд на учениците (срещу подпис) в

специален дневник за инструктажи и по утвърдена от Директора Програма за периодичен
инструктаж.
(6) Начален и периодичен инструктаж се извършва от учителите по физика и астрономия, химия и
ООС, биология и здравно образование, физическо възпитание и спорт, технологии, информатика и
информационни технологии.
(7) Изброените в ал. 6 учители, съставят и съгласуват с заместник-директора АСД, и поставят на
видно място в съответния кабинет Инструкция за безопасни условия на обучение по съответния
предмет.
(8) Новопостъпилите ученици се инструктират в първия учебен ден в училище, от съответния класен
ръководител.
(9) В началото на учебната година за всеки ученик от І клас се определя съвместно с родителите му
най-краткия и безопасен път от дома до училище и обратно, и се закупуват светлоотразителни
елементи. На учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас отново се припомнят безопасните маршрути за тяхното
движение.
(10) С учениците от І до VІI клас учителите провеждат ежедневно в края на последния час „5
минутка”- краткотрайно занимание, напомняне за безопасно поведение на улицата при връщане в
къщи.
(11) Учителите са длъжни да наблюдават системно работата на учениците и в случай на нарушаване
на правилата на безопасност да вземат незабавни мерки и да уведомят училищното ръководство.
(12) Учителите са длъжни да използват всички електроразпределителни устройства, съобразно
изискванията на безопасността и хигиената на труда. Забранява се използването на неизправни
електрически уреди. Във всички случаи при откриване на повреди в електронното оборудването,
измервателни уреди, усещане на специфична миризма, дим, нагряване на проводници и др. е
необходимо да се изключи напрежението и да се уведоми домакина и заместник-директора АСД. Да
не се извършват самоволно ремонтни работи!
(13) Учителите спазват правилата за безопасност на движението в района на училището.
(15) Учителите се грижат за безопасността си в училище - при работа с химични вещества, с
електроуреди и др. Не оставят без наблюдение включени в електрическата мрежа уреди (компютри,
принтери, скенери, касетофони, телевизори и др.) и работят съгласно техническата характеристика на
съответния уред.
Чл. 15. Педагогическият съветник, психологът и ресурсният учител носят отговорност за
опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия и при други учебни форми и
дейности, организирани от училището.
(1)
Педагогическият съветник, психологът и ресурсният учител следят за здравословното
състояние на учениците и контролират спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания по
време на учебния процес.
(2)
Педагогическият съветник, психологът и ресурсният учител организират и провеждат
превантивни възпитателни дейности за предпазване на учениците от негативни прояви, следствие
влиянието на неблагоприятни фактори.
(3)
Диагностичната, консултантска и посредническа дейност на педагогическия съветник/
психолога трябва да е насочена към проучване и подпомагане на психичното развитие и здраве на
учениците.
Чл.16. Учителят в ГЦОУД носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на
заниманията, както и при организирани училищни и извънучилищни мероприятия.
(1)
Учителят ГЦОУД организира отдиха и физическата активност и заниманията на групите по
интереси спазвайки строго правилата за безопасност и здраве.
(2)
Водеща цел в работата на учителя ГЦОУД е формирането в учениците на хигиенни, културни
и трудови навици и умения.

РАЗДЕЛ III
УЧЕНИЦИ – ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ЗАБРАНИ И ПРАВА
Чл. 17. Учениците са длъжни:
(1) Да спазват Правилника за дейността на училището.
(2) Да влизат в сградата на училището само през главния вход на училището.
(3) Да изслушват внимателно инструктажа и да участват във всички форми на обучението и
възпитанието по безопасност и хигиена на труда, които се провеждат от учителите.
(4) Да се разписват за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за
безопасност и се задължават най- стриктно да ги спазват.
(5) Да се включат в занятията по защита при бедствия, противопожарна защита, първа помощ и
безопасност на движението, които се провеждат по утвърден график.
(6) Да спазват правилата за безопасно движение по пътищата.
Чл. 18. На учениците е строго забранено:
(1) Самоволно да извършват поправки на електрически уреди, инструменти, електрически
инсталации, контакти, ключове, мебели и др.
(2) Внасянето в сградата на училището на алкохол, наркотични вещества, запалителни и взривни
материали, оръжие, опасни средства и химикали /кибрит, запалки, бомбички, патрони, пиратки,
киселини, основи, живак, фосфор и др./.
(3) Сядането на прозорците и парапетите и надвесването над тях и изхвърляне на всякакви предмети
и течности от прозорците.
(4) Влизането в кабинети в неучебно време без знанието на учителя.
(5) Пушенето в сградата на училището, училищния двор и в непосредствена близост до оградата на
училището.
(6) Внасянето в училище на семки, енергийни напитки, както и храни, незащитени от РЗИ, с неясен
произход и качество, продавани от случайни търговци.
(7) Тичането по коридорите, в класните стаи и кабинетите. Придвижването по коридорите и стълбите
да се извършва спокойно и бавно, за да се избегнат падания и наранявания.
(8) Пързаляне по перилата на стълбищата и надвесването от стълбищните площадки на последните
етажи.
(9) Карането на ролери, скейтборд, велосипеди и мотопеди на територията на училището.
(10) Паленето на огньове от отпадни и други материали в двора на училището.
(11) На учениците I-IV клас се забранява без знанието на класния ръководител напускането на района
на училището преди приключването на последния учебен час.
(12) Ползването на мобилни устройства по време на учебните занятия без разрешението на учителя.
(13) Внасянето на пиротехнически материали или каквито и да е взривни и запалителни такива с цел
да се избегнат злополуки.
(14) Внасянето в сградата на хладно оръжие и остри метални предмети.
(15) Катеренето по спортните уреди в двора и оградата на училището.
Чл. 19. При провеждане на екскурзии на учениците се забранява:
(1) Навеждането през прозорците на превозните средства, качването и слизането по време на
движение, хвърлянето на предмети и др.
(2) Пушенето, употребата на алкохол, енергийни напитки и наркотични вещества.
(3) Катеренето по дървета, движението по неосигурени маршрути.
(4) Навеждането през прозорци, тераси, перила на хотели, туристически бази и др.
(5) Къпането във водни басейни, неосигурени със спасители и без разрешението на ръководителя.
(6) Закупуването на храни от улични търговци.
(7) Контактите с непознати лица в отсъствието на ръководителя на групата.

(8) Учениците се задължават да спазват правилата на култура на поведение в обществения транспорт.
(9) Учениците се задължават стриктно да спазват указанията на ръководителя на екскурзията.
Чл. 20. Учениците имат следните права:
(1) Да се консултират и при необходимост да получат помощ от медицинския специалист в училище;
(2) Да се консултират с педагогическия съветник, психолога и ресурсния учител относно въпроси
касаещи психичното им здраве и развитие.
(3) Да получават актуална информация относно предприетите мерки за осигуряване на безопасни
условия на обучение и възпитание в ОУ „Христо Ботев“ – гр.Мездра.
РАЗДЕЛ IV
ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА
В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ, ФИЗКУЛТУРНИЯ САЛОН И СПОРТНАТА ПЛОЩАДКА
Чл. 21. За осигуряване на безопасна работа в компютърните кабинети е необходимо:
(1) При работа с компютрите учениците трябва да са разположени на разстояние 0,50 - 0,70 m от
екрана, а разстоянието между очите и клавиатурата да е 0,40 - 0,50 m.
(2) При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на столовете, с удобно
разположени върху масите ръце, така че да се постига максимално удобство при работата с
клавиатурата и мишката.
(3) Не се разрешава провеждане на две последователни занятия без осигуряване на активна почивка
между тях от 10-15 min.
(4) При работа в компютърната зала учениците трябва да внимават за опасности свързани с
неизправности в ел. инсталацията (оголени кабели, повредени контакти, ел. ключове, щепсели и др.)
и при откриването на такива да предупреждават незабавно преподавателя, без да правят опити да ги
поправят.
(5) При движение в залата учениците да не се допират до захранващите кабели на компютрите и
друга техника, както и до кабелите на компютърната мрежа.
(6) Компютрите и останалата техника в залата се включват само след разрешение на преподавател.

Учителят преди започване на часовете включва електро захранването и стартира
компютрите.

Учениците нямат право да променят техническото оборудване в кабинета /кабели,
електрозахранване, рутери и модеми/.

Учениците нямат право включват и изключват електрическата мрежа.

При спиране на тока компютърната техника се рестартира от учителят.

Поради наличието в залата на електрическа инсталация по работните маси, се
забранява внасянето на напитки и течности.
(7) По време на час да се използват програми, изрично посочени от учителя и да не се сърфира в
Интернет с извън поставената образователна цел.
(8) Да се спазват правилата за безопасна работа на учениците в училищната мрежа и Интернет.
(9) При влизане в залата учениците са длъжни да изчакват напускането й от тези, за които занятията
са приключили.
(10) За обучение в кабинета се допускат ученици, които са преминали първоначален инструктаж на
работното място по ЗБР и по утвърдени програми.
Чл. 22. За осигуряване на безопасните условия във физкултурния салон е необходимо:
(1) Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени.
(2) Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от нараняване.
(3) Да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части (винтове, обтегачи и др.)

(4) Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намалят удара при отскоци от уреди или
от евентуални падания.
(5) Да се осигурят средства за увеличаване на триенето между контактните части на тялото и уреда.
(6) Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълнението на трудните моменти
от упражнението и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити /прескоци, отскоци и др./.
(7) Абсолютно необходимо е да се следи за физическото и психическо състояние на учениците и при
наличие на отклонения от нормалното да не се изисква изпълнение на трудните елементи.
(8) Да се прави ежедневен оглед за изправността на спортните уреди от работника поддръжка.
(9) Преди всеки учебен час учителите по ФВС да правят оглед на физкултурния салон във връзка с
безопасните условия на обучение и труд.
Чл. 23. За осигуряване на безопасните условия на спортната площадка е необходимо:
(1) Физкултурната площадка не трябва да има неравности, за да не се допускат наранявания и травми
при евентуални падания.
(2) Баскетболните табла и хандбалните врати трябва да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с
тежести.
(3) Трапът за скачане трябва да бъде дълбоко разкопан.
(4) При хвърляне на уреди строго се забранява да се съблюдава да няма хора на мястото около
попаденията или периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатия уред.
(5) Да не се използват физически износени уреди, криещи опасност от нараняване.
(7) Преди всеки учебен час учителите по ФВС да правят оглед на спортната площадка и съоръжения
във връзка с безопасните условия на обучение и труд.
(8) За обучение на спортната площадка се допускат ученици, които са преминали първоначален
инструктаж на работното място и по утвърдени програми

РАЗДЕЛ V
САНИТАРНО-ХИГИЕННИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД
Чл. 24 Територията на училището и дворните площи да се поддържат чисти, а отпадъците се събират
разделно, на определените за целта места.
Чл. 25 Кабинетът на медицинския специалист да бъде оборудван с необходимите средства и
медикаменти за оказване на първа помощ.
Чл. 26 Да се поддържат в добър вид и съгласно приетите санитарно-хигиенни изисквания
съблекалните и тоалетните помещения.
Чл. 27 Задължителни мерки за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19:
1.
Спазване на общите здравни мерки.
2.
Носене на лични предпазни средства (маски).
Носенето на защитна маска за лице по време на извънредната епидемична обстановка е
задължително. Защитните маски за лице за учениците се осигуряват от тях, респективно от техните
родители, а за учителите – от училищата. Училищата осигуряват защитни маски за лице и в случаите,
когато учениците нямат такива или не са подходящи за ползване. Препоръчително е защитните маски
за лице, които се използват от ученици, педагогически и непедагогически персонал да са поне от 3
слоя. Най-добрата комбинация на материал е: 1) вътрешен слой хидрофилен материал, напр. памук;
2) външен слой от хидрофобен материал, напр. полипропилен, полиестер, който може да ограничи
външно проникване на замърсители в носа и устата; 3) среден хидрофобен слой от синтетичен
невълнен материал като полипропилен или памучен слой, който да засилва филтрацията или да

задържа капчици. Изключение от изискването за носене на защитна маска за лице се допуска в
следните случаи:
- В училищния двор при спазване на физическа дистанция от 1,5 м;
- За учениците от начален етап при регистрирана 14-дневна заболеваемост в населеното
място/областта до 100 на 100 000 население (зелен сценарий);
- За деца със специални образователни потребности, при които има установена невъзможност за
придържане към носенето на защитна маска и становище от личен или от лекуващ лекар,
удостоверяващо това;
- В часовете по физическо възпитание и спорт, когато се провеждат на открито.
3. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.
- Всекидневно двукратно (преди началото и след приключване на смяната) влажно почистване и
дезинфекция на всички критични точки, включително дръжки на врати, прозорци, ключове за
осветление, бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани;
- Увеличаване на хигиенните и дезинфекционните мероприятия при наличие на потвърден случай на
COVID-19 - от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час в зависимост от обектите;
- Почистване и дезинфекциране на тоалетните и санитарните помещения по график. Своевременно
осигуряване на течен сапун, дезинфектанти, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете или
автоматичен сешоар за ръце, тоалетна хартия;
- Дезинфекциране на кабинети, физкултурни салони, лаборатории, мишки, клавиатури и
инструменти през всяко междучасие;
- Дезинфекциране на учителската стая по време на всеки учебен час;
- Проветряване на учебните стаи по време на всяко междучасие и/или по-често в съответствие с
метеорологичните условия;
- Дезинфекция и почистване на училищните автобуси преди и след всеки курс.
4.
Засилена лична хигиена и условия за това:

Осигуряване на течаща топла вода и сапун във всяко санитарно помещение, както и в
тоалетните за всички ученици и работещи.

Поставяне на автоматични дозатори за дезинфектант за ръце на хода на училището, в
учителската стая и в коридорите, а при възможност - и в класните стаи, лабораториите и
работилниците, като тяхната употреба следва да е контролирана.

Създаване на навици за миене на ръцете с течен сапун и топла вода след посещение на
тоалетната, преди хранене, след отдих на открито/физическа култура, при кихане и кашляне.

Правилно използване на дезинфектант за ръце, който се нанася върху чисти ръце.

Елиминиране на вредни навици, свързани с докосване на лицето, носа, устата и очите.
5.
Спазване в столовата и в бюфета на публикуваните на интернет страницата на МЗ и БАБХ
„Препоръки към бизнес операторите и работодателите от хранителния бизнес“
6.
Създаване на вътрешноучилищна организация и спазване на правилата във връзка с
епидемията

Определяне от директора на лице, отговорно за организация и спазване на правилата във
връзка с епидемията.

Разпределяне на отговорностите в училищния екип и задълженията на останалия персонал, в
т.ч. и графици за дежурства.

Запознаване на персонала, учениците и на външните посетители със здравните изисквания.

Създаване на организация на хигиенните и дезинфекционните дейности и запознаване с
инструкциите за начина на ползване на съответните биоциди, вкл. и правилното приготвяне на
дезинфекционните разтвори, за биоцидите, които не са готови за употреба, съгласно издадените от
МЗ разрешения съвместно от медицинското лице в училището и/или под методичната помощ на РЗИ.
7.
Максимално ограничаване на контактите между ученици от различни паралелки при
осъществяване на заниманията по интереси.


Организиране на групи за занимания по интереси в рамките
необходимост от смесване на ученици от различни паралелки, в т.ч. и
разреждане на учениците и осигуряване на нужната дистанция, която
взаимодействие между тях.

При заниманията по интереси, свързани с колективни спортове,
здравни регулации на Министерството на здравеопазването.

на паралелката, а при
от различни училища –
да не позволява пряко
се прилагат актуалните

РАЗДЕЛ VI
ПРОТИВОПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
VІ.І. Задължения на педагогическия, административния и помощния персонал.
Чл. 28. Учителите, служителите и работниците в ОУ „Христо Ботев“ – гр.Мездра
са длъжни да се запознаят с:
1) План за евакуация на ученици, учители, служители и имущество в случай на пожар, стихийни и
природни бедствия в ОУ „Христо Ботев“ – гр.Мездра.
(Утвърден от Директора ОУ „Христо Ботев“ – гр.Мездра)
2) Инструкция за пожарна безопасност на територията на ОУ „Христо Ботев“ – Мездра.
(Утвърден от Директора на ОУ „Христо Ботев“ – гр.Мездра)
3) Заповеди на директора на оу „Христо Ботев“ – гр.Мездра относно пожарната и аварийна
безопасност.
РАЗДЕЛ VIІ
ИНСТРУКЦИИ
І. ИНСТРУКТАЖ ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В КОМПЮТЪРНИТЕ КАБИНЕТИ
В компютърните кабинети се провеждат редовни учебни занятия на групите в съответствие с
учебната програма.
Всички, които ползват компютрите, се грижат за реда в кабинетите, за опазването и правилната
употреба на компютърните системи.
1. Влизането в кабинета става само в присъствието на учител.
2. Забранява се внасянето на всякакви храни, напитки и дъвки.
3. Учениците сядат само на определените от учителя работни места.
4. Всеки ученик отговаря за опазване на чистотата на работното си място.
5. Всеки ученик отговаря за опазване на техниката. При увреждане на компютрите или друга
училищна собственост щетите се възстановяват от нарушителите или от всички ученици, ползващи
работното място.
6. Разрешава се работа само с технически изправни уреди. При установяване на повреда или липси
незабавно се уведомява преподавателя.
7. Включването на електрическото захранване на залата в началото на учебния час се извършва само
от преподавателя.
8. Работата с компютърните клавиатури, мишки и др. устройства не трябва да става с мокри или
мръсни ръце.
9. Забранява се разкомплектоване или преместване на компютърните системи.
10. Забранява се изключване на компютрите от бутоните на кутиите или от контактите.
11. Внасянето на дискове и флаш- памети в кабинета става само с разрешение на учителя.
12. Забранява се сваляне, копиране или инсталирането на програмни продукти без разрешение на
учителя.
13. Забранява се промяна на направените настройки на компютърните системи (ОС, програмни
продукти).
14. В края на часа компютрите да се оставят в режим, указан от учителя.

15. Забранява се използването на компютрите и Интернет зa цели, несвързани с конкретна тема от
учебните програми.
16. След часа учениците са длъжни да напуснат компютърния кабинет.
ІI. ИНСТРУКТАЖ ЗА ХИГИЕНА И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА УРОЦИТЕ ПО
ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ И СПОРТНИ ДЕЙНОСТИ ОТ I – IV КЛАС
1. Всички ученици посещават часовете по физическо възпитание и спорт в задължителен екип, както
следва:
а/ на двора - анцуг /клин, фланелка/ и гуменки, кецове или маратонки;
б/ за салона - анцуг /клин, фланелка/ и гуменки. Забранява се влизането в салона с обувки.
2. Екипите по физическо възпитание и спорт се носят отделно, обличат се преди часа и се събличат
след приключване на занятието. Учениците да не се връщат в къщи за екипи.
3. Забранява се влизането и участието в часовете по физическо възпитание и спорт с накити
/пръстени, гривни, обеци, синджири/ поради опасност от травми. Дългите коси се прибират на
опашка.
4. Забранява се участието в часовете по физическо възпитание и спорт с неподходящо облекло, както
и разголването на коремната част от тялото.
5. Всички болни, освободени или неразположени ученици присъстват задължително в часовете по
физическо възпитание и спорт и изпълняват нарежданията на учителя.
6. Забранява се влизането на ученици във физкултурния салон през междучасията и без изричното
разрешение на учителите по физическо възпитание и спорт.
7. Поради опасност от падане, травми и смърт след влизане във физкултурния салон учениците да
се строяват и изчакват разпорежданията на учителя. При липса на такива /моментна заетост на
учителя/ сядат на пейките и изчакват.
8. Забранява се ползването на гимнастическите уреди във физкултурния салон /гимнастическа
стена, коза, скрина, трамплин, греда, успоредка, гимнастическа пейка/ без разрешението и
инструкциите на съответния преподавател. Опасността от травми е реална и изключително висока.
9. Забранява се внасянето и консумирането на каквито и да е закуски и напитки във физкултурните
салони и съблекалните.
10. При провеждане на часовете по физическо възпитание и спорт на открито се забранява
самоволното прескачане, качване и гонене по спортните пособия на площадката - баскетболни
кошове и хандбални врати.
11. Забранява се катеренето по дърветата, оградата, парапета на подлеза и ниската част на
училищната сграда. Ако е възникнала подобна необходимост /заклещена в клоните или паднала на
покрива топка/, учениците уведомяват съответния учител и изпълняват указанията му. Ако топката е
излязла извън училищния двор, също се уведомява учителя без да напуска двора.
12. Забранява се дъвченето на дъвка в час
13. Забранява се ползването на мобилни телефони в часовете по физическо възпитание и спорт.
14. Всички ученици са запознати с критериите за оцеляване, както и с начина, по който се формират
текущите, срочните и годишни оценки по физическо възпитание и спорт.
15. Посещението на часовете по спортни дейности е задължително.
IIІ. ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА НА УЧИТЕЛИ, СЛУЖИТЕЛИ,
АДМИНИСТРАЦИЯ И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ
1. Всеки работещ е длъжен да се грижи за собственото си здраве и безопасност и безопасността на
лицата, които могат да пострадат от извършената от него дейност: колеги и ученици.
2. Да се явява на работа в състояние, което му позволява да извършва трудовите си задължения.
3. Да спазва нормите, правилата и изискванията за безопасна работа по класни стаи, кабинети и
коридори в училището.
4. Да спазва изискванията по противопожарна охрана.

5. Да не употребява алкохол, цигари и други упойващи вещества в сградата и двора на училището.
6. Да използва коректно и по предназначение техническите средства, съоръженията и средствата за
индивидуална и колективна защита.
7. Да уведомява съответните длъжностни лица за всички случаи на повреда, аварии, които създават
опасност за здравето, а така също и за възникнали злополуки.
8. Да оказва първа долекарска помощ на пострадали при трудова злополука или получили други
увреждания.
ІV. НАЧАЛЕН ИСТРУКТАЖ НА УЧЕНИЦИТЕ
1. Всички ученици са задължени да спазват Правилника за дейността на училището.
2. Влизането в сградата да става през главния вход за учениците от 1. и 2. клас, 3. и 4. клас – през
източния вход, а 5. – 7. клас през входа на физкултурния салон.
3. Придвижването по коридорите и стълбите да се извършва спокойно и бавно, без бягане и
блъскане, за да се избегнат падания и наранявания.
4. Забранява се надвесването от стълбищните площадки на последните етажи, за да се избегнат
контузии.
5. Забранява се пързалянето по перилата на стълбищата.
6. Забранява се надвесването по прозорците – І, ІІ, ІІІ етажи и изхвърляне на всякакви предмети и
течности през прозорците.
7. В класните стаи да се съблюдава ред и спокойствие по време на междучасие. Да не се допускат
бягане и физическо и вербално насилие.
8. Забранява се влизането в кабинети в неучебно време без знанието на учителя.
9. Забранява се рязкото отваряне на вратите на класните стаи и близкото движение до тях.
10. Забранява се карането на ролери, скейтборд, велосипеди и мотопеди на територията на
училището.
11. Забранява се внасянето на пиротехнически материали или каквито и да е взривни и запалителни
такива с цел да се избегнат злополуки.
12. Забранява се катеренето от учениците по спортните съоръжения в училищния двор и оградата.
13. Забранява се внасянето на хладно оръжие и остри метални предмети.
14. Забранява се използването на мобилни телефони по време на учебни занятия без разрешението на
учителя.
15. Забранява се тютюнопушенето в сградата на училището, училищния двор и в непосредствена
близост до оградата на училището.
16. Забранява се внасянето в сградата на училището на алкохол, наркотични вещества, запалителни и
взривни материали, оръжие, опасни средства и химикали /кибрит, запалки, бомбички, патрони,
пиратки, киселини, основи, живак, фосфор/.
17. Забранява се внасянето в училище на семки, енергийни напитки, както и храни, незащитени от
РЗИ, с неясен произход и качество, продавани от случайни търговци.
18. Забранява се паленето на огньове от отпадни и други материали в двора на училището.
19. На учениците I-IV клас се забранява без разрешение на класния ръководител напускането на
района на училището преди приключването на последния учебен час.
20. Всички ученици да спазват строго правилата за улично движение при пресичането на оживените
кръстовища около училището.

