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      ☛   I.ОСНОВНИ ПОЛОЖЕНИЯ : 

 

          1. Правилникът се отнася за децата, учениците, педагогическия и не 

педагогическия  персонал в СУ “Св.св.Кирил и Методий“ гр.Стрелча, както и 

за децата , които  по различни поводи се намират в учебната  сграда, 

площадките, терените и други. 

           2. Правилникът  има за  цел  да  определя основни изисквания, които 

трябва  да  се  спазват  при провеждане    на  обучението , за  да  се   

предотвратят евентуални трудови злополуки и  заболявания на учениците , 

получени  в  процеса  на теоретичните знания,екскурзии , летни лагери и други 

или като следствие от тях. Той е разработен съобразно специфичните 

особености  на обученото  на  учениците  и ученическия труд и не отменя 

изискванията на  правилниците по  безопасността   на  труда в  съответните 

отрасли и дейности. 

           3.Отговорност за изпълнението на Правилника носи ръководството на 

училището. 

           4. Ежегодно на заседание  на  педагогическия съвет да се разглежда   

състоянието на безопасността на труда при провеждане на обучението, за броя 

на трудовите злополуки, причините за тях и предприетите мерки за 

отстраняването им. 

 

☛   II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНСТРУКТАЖ  ПО 

БЕЗОПАСНИ  УСЛОВИЯ  НА ВЪЗПИТАНИЕ , ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

 

              1.  Инструктаж по безопасни условия на учениците се провежда от 

учителите, а на служителите  –  от домакина на училището 

             2.    Инструктажите са: 

  начален 

  на работното място  

  периодичен 

   извънреден 

              3.При предстоящи ваканции, екскурзии,излети, туристически 

походи и  други , се  провеждат  допълнителни  инструктажи  срещу  

подпис  от ръководителите на мероприятието. 

              4.  Учителите по физкултура,химия,физика,технологии и 

предприемачество,учебна и производствена практика провеждат   

допълнителни   инструктажи  за  особеностите  в  техните  кабинети и 

физкултурни салони, и площадки. Същите подписват учениците  в специална 

книга за инструктаж. 
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              5.Директорът на училището определя със заповед длъжностното  

лице, което да осъществява координация и контрол по осигуряване на 

безопасни условия на  ВОТ. Същото лице води и  съхранява  книга  за 

инструктажите. 

              6.Длъжностните  лица  да  разработят инструктажи  за  безопасна 

работа  и  ги поставят   по  работните  места,  кабинети, машини,  проходи, 

площадки и други. 

              7. Директорът  на  училището  е  задължен  да включва мерки за 

осигуряване на безопасни условия на обучение и труд при сключване на 

договори с други организации за самостоятелно или съвместно изпълнение  на 

ремонти , строително-монтажни, трудово-разтоварни и транспортни дейности. 

 

☛  III.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ПО ОХРАНА  И  БЕЗОПАСНОСТ  

НА  ТРУДА  ЗА УЧЕНИЦИТЕ 

 

            ☛☛   Всички ученици трябва да знаят и спазват следните 

правила по безопасност на труда: 

               1. Всички ученици при идване и отиване в училище стриктно да 

спазват правилата за безопасно движение по улиците и пътищата, да 

пресичат на определените места. Пътуващите ученици културно и внимателно 

да се качват и слизат от автобусите. Особено да внимават при пресичането на 

пътните платна. Напомняме , че е забранено пресичането пред спряло и зад 

спряло превозно средство. 

              2. Забранено е возенето на велосипеди повече от един ученик и 

идването с него на училище. 

              3. Забранено е идването в училище с ролери ролкови кънки, 

мотопеди и други. 

              4. Забранява се игра с всички видове игри, които застрашават 

здравето и живота на учениците – бомбички, пиратки, въртолетчета, 

спринцовки и  други.    

              5.В училище  учениците са длъжни да спазват следните правила: 

               А ) бързо и точно да изпълняват указанията на учителите за безопасна 

работа в кабинетите  , лабораториите , спортните площадки 

              Б) абсолютно е забранено каквато е да е игра с електрическата 

инсталация и другите инсталации , който създават опасност за живота и 

здравето на учениците.Забранено е пипането на ел. таблото противопожарните 

кранове и инструменти , водопроводни кранове и др. 

               В) забранено е влизането на ученици в хранилищата , 

физкултурните салони , класните стаи и кабинети без учител. 
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           ☛☛    Г) абсолютно е забранено катеренето по сградата  на 

училището и физкултурния салон , по ханбалните врати , баскетболните 

конструкции , тичането пързалянето по коридорите и стълбищата , 

надвесването на прозорците , поради съществуващата опасност от падане 

и тежки последици.Забранено е пързалянето по парапетите на стълбите в 

сградата и извън нея . 

                Д) забранена е играта с огън и взривоопасни вещества , и остри 

предмети- ножове , отвертки , пергели и др. , който могат да причинят 

пожар и тежки поражения.Забранено е правенето и  използването на 

саморъчно направени бомбички и  др. устройства , опасни за здравето на 

учениците  

               Е) при силни ветрове , гръмотевични бури и други всички 
ученици са длъжни веднага да се приберат в сградата и да се движат далеч от 

прозорците , поради съществуваща опасност от падащи предмети 

               Ж) през време на походи , екскурзии и излети , както и при 

провеждане на други мероприятия , учениците са длъжни най-стриктно да 

изпълняват указанията на ръководителите . 

            ☛ ☛  6.Абсолютно се забранява извършването на каквито и да са 

други действия , не посочени в настоящите правила ,  с които може да се 

застраши собствения живот или здравето , или живота и здравето на 

останалите членове на колектива .  

 

IV.ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ И ЗДРАВОСЛОВНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД НА ПЕДАГОГИЧEСКИЯ ПЕРСОНАЛ  

 

               1. Цялостната работа   в училището да се организира в съответствие с 

Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание , обучение и 

трид , приет на заседание на педагогическия съвет. 

               2.Отговорниците по  кабинети и всички учители да следят за 

стриктно спазване на държавните стандарти и норми по безопасността и 

хигиената на труда и противопожарните норми в училище. 

               3. В срок до 15 септември – в началото на всяка у 

чебна година  да се направи преглед от отговорниците по кабинети на същите 

и те се приведат в съответствие с изискванията на Правилника  

               4. До 17 септември на всяка учебна година класните ръководители 

да проведат начален инструктаж на учениците по инструкцията за 

безопасни и здравословни условия на труд като същият се отрази в 

книгата за инструктаж. 
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               5. Учителите по химия , физика , физкултура и труд и техника да 

направят инструктажът на работното  място и подпишат  учениците  в 

тетрадката за инструктажи 

               6.   Внимателно учителите да наблюдават поведението на 

учениците по време на учебния процес , активен отдих и по време на 

хранене и да не допускат нарушения на правилата на безопасност 

               7.   Учители да разясняват на учениците възможните последици 

от евентуални нарушения на изискванията на Правилника за  ОБ УВОТ и 

неправилно боравене със съответната техника , опитни и лабораторни 

установки и химикали.Да се дават на учениците ясни  и недвусмислени 

нареждания , който да не противоречат на изискванията на Правилника. 

               8. В случай на злополука да се вземат спешно необходимите мерки 

за оказване на необходимата медицинска помощ и се съобщи на директора 

на училището . 

   ☛ ☛9. Учителят е длъжен да знае във всеки момент 

местопребиваването на всеки ученик от поверения му клас ( група) и 

стриктно да спазва разпореждането на ЗПУО и Правилника на СУ  за 

недопускане отклонение на ученици от учебния процес. 

               10.  Особено внимание да се обърне на обучението на учениците по 

БД , като стриктно се спазват изискванията на МОН . 

               11.  Да се засили контролът на учителите по спазване изискванията  

на Правилника на СУ и ЗПУО касаещи проблема с безопасните и 

здравословни условия на труд и обучение в училището . 

               12. Да се обърне особено внимание на мерките на безопасност при 

провеждане на трудови инициативи , екскурзии ,туристически 

походи,спортни празници и посещения на културни институции , посещения в  

предприятия , като в тези случаи учениците се инструктират специално и се 

разпишат в книгата за инструктаж. 

               13. Всички учители и непедагогически персонал да спазват точно 

правилата за ползване на електрически уреди –аудиотехника,кмопютърна 

техникао , телевизор, кафеварка ,печки и др.,необходими за работа и 

онагледяване на учебния процес и отдих. 

               14. Всички учители  и възпитатели  да идват на работа в удобно 

облекло и обувки. 

               15. Забранява се пушенето в кабинети , класни стаи , хранилища  

учителската стая и на територията на училището 

              16.Преподавателите по ИТ да проведат специален инструктаж за 

ЗБУТ в кабинетите по информационни технологии. Отговорността за 

този инструктаж /който е периодичен/ носи и Ръководителя на кабинет 

Компютри в училището. 
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☛ V. ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ И 

ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ 

ПЕРСОНАЛ. 

 

             1. В хода на работния ден служителите са длъжни: 

               Стриктно да спазват въведения режим за поддържане  хигиената  

в училище. 

               Да водят непрекъснато наблюдение върху състоянието на ел. 

мрежа , отоплителните уреди, водна инсталация в районите си и незабавно 

докладват за възникналите повреди 

 Да проявяват особено внимание и спазват стриктно изискванията на работа с 

пожароопасни материали(паркетин, паркетол,корселин , хлорни и хлорна 

всички служители са длъжни стриктно да спазват изискванията на ВАР) 

               Да работят само с изправни и отговарящи на изискванията  на 

ТБ ел.уреди. 

               Да проконтролират затварянето на прозорците и чешмите 

след приключване на учебните занятия. 

        ☛ ☛      Да обръщат по особено внимание на  безопасна работа 

при    почистване на прозорците, като се забранява излизането от външна 

страна на прозорците. 

               Да се водят наблюдения върху средствата за пожарогасене и ги 

поддържат в изправност и заредени. 

               Да водят наблюдение върху мебелите, чиновете и дъските и 

сигнализират при повреда ,при опасност от падане. 

 

☛☛     3.ЗАБРАНЯВА СЕ: 

 

                     А) Използването на ел.уреди (печки и котлони) в училище, 

трябва да се използват само по предназначение и под личното наблюдение на 

мед.сестра 

                     Б) Ремонт на ел. мрежата и ел. уредите от неправоспособни лица  

                       В) Съоръжаване на бушоните с нестандартни патрони или тел. 

                     Г) Мазането на мозайката обилно с паркетин и паркетол. 
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         4. В случай на пожар и стихийни бедствия : 

                     А) При пожар да се съобщи незабавно на РПО тел. 112 , да се 

изключи ел. напрежението , да се даде сигнал за тревога и се организира 

гасенето му. 

                     Б) Да се вземат мерки за евакуация на учениците от 

застрашеното помещение. 

                5. Всички служители да използват специално облекло при 

различните видове дейности. 

 

          ☛   VI.ОСНОВНИ ПРОТИВОПОЖАРНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ 

СГРАДИТЕ , УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ И РАБОТИЛНИЦИ В 

УЧИЛИЩЕТО   

 

                1. По всяко време до сградите на училището , до учебните кабинети 

и работилници се осигурява възможност за свободен достъп.Свободен 

достъп се осигурява и до всички противопожарни кранове,  пособия, 

съоръжения и инструменти. 

             2. Не се допуска в коридорите, по стълбищата и през входно-

изходните врати да бъдат струпани материали, инвентар и др.,които могат да 

пречат на движението на ученици ,учители и персонал при евакуация. 

             3.Ключовете за всички входно-изходни врати в два комплекта по всяко 

време ( през работно време) да са в наличност при домакина и чистач 

хигиениста на училището.           

             4. Не се допуска под никакъв предлог играта с кибрит ,  

използването на бомбички , пиратки , огнеизтичници с открит пламък и 

др.подобни в сградите и учебните помещения на училището. 

             5. Целият личен състав- ученици , педагогически и не 

педагогически състав се запознават с Противопожарната наредба, и с 

плана за евакуация  при бедствия , аварии и пожар. 

         ☛    6. При провеждане на масово мероприятие при учениците 

трябва да присъстват представители от учителите . които да следят и 

отговарят за спазване на всички правила по противопожарна охрана. 

             7. При провеждане на масово мероприятие е забранено : 

                     А) Осъществяване на светлинни ефекти с използване на  

химически и други вещества , които могат да причинят пожар. 

                     Б) Да се гаси напълно светлината в помещението  

                     В) Разполагане на маси , столове , елха и др. предмети в 

помещението по начин , който ще затруднява бързото му напускане от 

присъстващите . 
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             8. Украсяването на новогодишната елха или други подобни с  

електрически илюминации да се извършва само от правоспособен 

електротехник, който да спази всички изисквания за електро и пожаро –

безопасност. 

 

 

☛ VII. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА 

ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ УВРЕЖДАНЕ ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИ И 

ПЕРСОНАЛ 
 

             1.Обучението на персонала и учениците по  правилата за първа до 

лекарска помощ се прави по време на установените видове инструктажи по 

безопасност , хигиена на труда и противопожарна охрана , както и чрез 

специализираната тематика по ГЗ , в часовете  на  класа . 

             2. В рамките на подготовката на персонала за оказване на първа до 

лекарска помощ , медицинското лице в училище подготвя във всеки клас 2-3 

ученика  ( санитарен пост )  , както и зарежда най-малко три аптечни чанти , 

които да са на разположение при излети , екскурзии и други дейности с 

ученици извън училището. 

             3. В учебните кабинети и работилници ,  под контрола на мед. лице, се 

поддържа  постоянна наличност на определен минимум медикаменти и 

превързочни материали , съхранявани в шкафове ( чанти). 

 

          

☛ VIII. Задължителните мерки за ограничаване на рисковете от 

распространение на COVID 19   
 

1.Спазване на общите здравни мерки посочени в заповедите на 

министъра на здравеопазването и министъра на образованието засягащи 

проблема. 

2. Носене на лични предпазни средства (маски или шлемове). 

- в общите закрити части на учебната сграда - преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински кабинет, учителска стая, библиотека, бюфет и 

столова (освен при хранене) – за всички ученици, учители, в т.ч. от външните за 

институцията лица;  
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- в класните стаи и другите учебни помещения (бази за учебно-практическо обучение, 

кабинети, физкултурен салон) – от учителите, които преподават на ученици от повече от 

една паралелка/клас/етап, в зависимост от прилагания в училището модел на дистанциране 

(между паралелки/класове/етапи). При учители, които преподават само в една паралелка 

носенето на защитна маска/шлем е по тяхно желание; 

Носенето на маска или шлем е задължително: 

Носенето на маска или шлем в класната стая от учениците е по желание.  

Горните правила за носене на маски и шлемове са съгласно действащи здравни правила 

общо за страната и избрания модел за ограничаване на взаимодействието между 

паралелките. Същите могат да се променят при промяна на общите правила от министъра 

на здравеопазването.  

Маските за учениците се осигуряват от децата, респ. техните родители. 

Училищата осигуряват маски в случаите, когато учениците нямат такива или не са 

подходящи за ползване, а за учителите -  маски или шлемове.  

1. Дезинфекция на повърхностите и проветряване.  

Необходимо е ежедневно двукратно (преди началото и след приключване на 

смяната) влажно почистване и дезинфекция на всички критични точки – подове в 

училища, бюра, чинове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за осветление, 

бутони на асансьори, парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др., а 

при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и дезинфекционните 

мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от обектите варират от 4 

пъти на ден до дезинфекция на всеки час. 

  Учебните стаи се проветряват по време на всяко междучасие, като се обръща 

специално внимание на кабинетите, учителската стая, физкултурния салон, 

лабораториите, работилниците, в които повърхностите, мишките, клавиатурите и 

инструментите се дезинфекцират във всяко междучасие. 

Във всички санитарни помещения и тоалетни в училищата е необходимо да се следи 

за изразходването и своевременното осигуряване на течен сапун или дезинфектанти, 

еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна хартия, както и регулярно 

изхвърляне на боклука 
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  ☛  IX.ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ 

 

             1. За всяка трудова злополука пострадалият непосредственият му 

ръководител ( учител) или свидетелите на злополуката . незабавно да 

уведомят Директора на просветното звено или упълномощеното от него 

длъжностно лице. 

             2. За всяка трудова злополука ,причинила увреждане на по-вече от 

трима работещи или ученици , както и за всяка злополука   , довела до 

инвалидност или има основание да се предполага , че ще доведат до такива 

увреждания , незабавно да се уведомява териториалното поделение на НОИ, 

областната инспекция по труда, другите компетентни органи и регионалния 

инспекторат по образованието на МОН. 

             3. Незабавно за всяка допусната трудова злополука ,просветно то 

звено да организира установяване, разследване ,регистриране и отчитане 

в съответствие КОДЕКСА ЗА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ОБЩЕСТВЕНО 

ОСИГУРЯВАНЕ (ДВ , бр. 110/1999 г.) и съответната Наредба ( ДВ ,бр. 

6/2000 г.)  

             4. Ръководството на просветното звено да проучва причините за 

всяка станала трудова злополука или професионално заболяване , като 

предприема мерки за премахване на причините , довели до злополуката 

(заболяването) . 

 

 

 

Изготвил: 

Зам.директор АСД 

/А.Божков / 
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