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ГЛАВА ПЪРВА 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 .Настоящият правилник е разработен на основание чл.5 ал.1 от Инструкция от 5 
юли 1996 година на МОН за изискванията за безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в системата на народната просвета-ДВ,бр.61/96г. 
Чл.2.Правилникът се утвърждава от директора на училището не по-късно от началото на 
учебната година.
Чл.З.Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения, учебно- 
технически средства, материали и вещества, при изменение на правилата, нормите и 
изискванията за безопасност на труда в Република България.

Р А З Д Е Л  I

Област и ред за прилагане на правилника
Чл.4.Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогическия персонал в 

Чу—̂ ОУ “Хр. Смирненски”, както и за лицата, които по различни поводи се намират в 
училищната сграда, физкултурните салони и площад-ки и в парковата част на училищния
Дворй. ' ;
Чл.5.3а осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при 
провеждане на възпитанието,учебната, извънкласната и извънучилищна дейност и при 
извършване на трудови дейности се спазват установените в Република България единни 
правила за безопасност на труда.Отговорност за изпълнението на правилника носи 
училищното ръководство.

Р Д З Д ЕЛ II
Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учениците за осигуряване и 
спазване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд

.[

Училищно ръководство 
Чл.б.Училищното ръководство е длъжно :

* р д ода осигурява оптимални безопасни условия за обучението на учени-ците, като 
^издава  за целта неоходимите заповеди и разпореждания.

05л " Да осигурява редовно и качествено провеждане на инструктажи за безопасност на 
труда; преди започване на учебната година.

0 У -да осигурява на учениците най-малко пет почивки през време на учебния ден / 4 
малки междучасия по 10 мин. и едно от 20 мин./

А-г.ир. •
Педагогически персонал.
Чд.7 3 - началото на учебната година класните ръководители и учителите запознават 
учениците с нормите за безопасност и условията на труд в класните стаи и кабинетите. 
ЧлЛШри провеждане на спортни игри, походи, състезания и други извънучилищни 
дейности класните ръководители и учителите задължително инструктират учениците за 
поведението им като състезатели, участници в похода, пешеходци или пътници в 
транспортни средства.
Чл.9.Списъците на учениците от групите, заминаващи на поход, екскурзия и други,се 
предават на директора след провеждане на задължителния инструктаж заедно с 
маршрутния лист за придвижване на групата един ден преди самото мероприятие за 
разрешение.

Чл.6.7-: . .

тру гт.;г. г



Чл.10.Директорът инструктира ръководителите на групите посочени в чл.9 на този 
правилник.
Чл.11.Екскурзии се провеждат само с лицензирани фирми и изправни моторни превозни 
средства.Директорът сключва договор за превоза при осъществяване на мероприятието. 
Чл.12.При организиране на походи по възможност не се включват хронично болни 
ученеци. Същите могат да участват в похода след разрешение от лекар и писмено 
съгласие на родителите /или присъствието на родителите на мероприятието/.
Чл. 13.Преди провеждане на общински, регионални и национални спортни състезания, 
участниците-ученици задължително преминават през медицински преглед под 
ръководството на учителите по физическо възпитание или треньорите.
Чл.М.Преди провеждане на лабораторни упражнения учениците предварително се 
инструктират от преподавателя за безопасна работа като се подписват в специална 
тетрадка..
Чл.15.При провеждане на часове в ТТ , технологии и др.п. учениците задължително се 
инструктират от преподавателя.
Чл.16.3адължително е разглеждането на теми по БД в ЧК по график утвърден от 
директора на училището в началото на всеки учебен срок.
Чл.17.След приключването на учебните занятия учителите задължително проверяват за 
забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветителни 

^  тела.
ЧдДЗ.След приключването на учебните занятия учителите задължително извежда 
учениците от класа в който имат последен час до входа на училището и изчакват да се 
разотидат, или качат на автобусите за съответните направления, или ги предават на 
родителите им.
ЧлД 9.Дежурните учители следят за нормално придвижване на учениците по коридорите 
и стълбищата в училищната сграда и следят за поведението на същите в класните стаи, 
коридорите и стълбищата.
Чл.20.Класните ръководителй организират застраховането на учениците от паралелката 
да края на месец септември. - ;
Чл.21 .Учителите по физика, химия и физкултура са длъжни: ■

?. цст а/да извършват необходимия встъпителен инструктаж, да обучават учениците на 
правилна и безопасна работа при провеждане на всеки учебен час.

Чд.;. б/да вписват проведения с учениците инструтаж и обучение в спе-циална книга за 
инструктажи.

Непедагогически персонал.
/помощен и обслужващ персонал -  работници и слежители/
Чл.22.Да спазват установената трудова, техническа и технологична дисциплина, да 
изпълняват трудовите си задължения точно и добросъвестно.
Чл.23.Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възлатаните 
им задачи и да не употребяват през работно време алкохол.
Чл.24.Да спазват правилата за ЗБУТ, безопасността на движението и противопожарна
охрана.
Чл.25.Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които биха 
могли да пострадат при извършваната от тях работа.
ЧлДб.Да поддържат реда, необходимата чистота, културна и приветлива обстановка на 
работното си място. •
Чл,27.Да не предприемет по своя инициатива работа, с която не са запознати и не им е 
възлагана. -. . .
Чл.28.Да не работят с машини, които не познават и нямат разрешение затова.
Чл.29.Да поддържат и повишават знанията и квалификацията си по безопасните методи 
на труд.
Чл.ЗО.Периодично или за конкретен случай да се запознават с изискванията за безопасна, 
отнасящи се за работното място-машината, на която работят.

•СТ~ 2 2  Л '■ :



4л.31.Имат право да откажат изпълнението или да преустановят работата, когато 
възникне сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето им, като незабавно 
уведомят за това прекия си ръководител.
Чл.32.Имат право да откажат изпълнението на работа, за която не са инструктирани или 
нямат изискващата се правоспособност.
Чл.ЗЗ.Задължително да се явяват на периодичен медицински преглед и изследване, 
когато за това им е съобщено или в друг конкретен случай.
Чл.34.Чистачките задължително забърсват с влажна кърпа всяка сутрин преди началото 
на учебните занятия всички чинове, маси, бюра, пейки, первази и повърхности.
Чл.35.Преди началото на учебните занятия всички класни стаи, кабинети, учителска стая 
и канцеларии задължително.се проветряват.
Чл.Зб.Класните стаи и учебни кабинети задължително се проветряват през всяко 
междучасие от вътрешните дежурни ученици.
Чл.37.Класните стаи и учебните кабинети задължително се почистват след приключване 
на всяка учебна смяна -  проветряват се и се забърсват с влажна кърпа.
Чл.38.Преди началото на учебните занятия по време на отоплителния сезон огнярът всяка 
сутрин проверява състоянието на радиаторите в училищната сграда, а при констатирани 
нередности незабавно уведомява училищното ръководство.
Чл.39.Преди началото и след края на учебните занятия работникът по ремонт и 

^  поддръжка задължително проверява състоянието на вратите, прозорците, чиновете, 
масите, бюрата, шкафовете и осветлението. При констатиране на нередности незабавно 
пристъпва към отстраняването им, като своевременно уведомява домакина и училищното 
ръководство.

. Чл.40.Коридорите и стълбищата в училищната сграда се забърсват с влажна кърпа от
чистачките след всяко междучасие. ;
Чл.41..Санитарните помещения се почистват преди започване на учебните занятия, след 
всяксг междучасие и след приключване на учебните занятия.
Чл.42.Чистачките измиват прозорците всяка ваканция. Тяхното почистване се извършва 
след внимателното им отваряне ,а също на изправни маси или стълби.
Чл.43 .Качването и слизането при почистване на прозорците или подмяна на 
осветителните тела става изключително внимателно при спазване на правилата за 
безопасност.
Чл.44.Преди началото на всяка учебна година черните дъски се боядисват, а при 
необходимост се ремонтират.
Чл.45.Училищният двор и спортните площадки се почистват всяка сутрин,след 
голямото междучасие и след приключване на учебните занятия.

/'~'4 Чл.46.Пердета, завеси и покривки се перат всяка ваканция, а килими и пътеки през 
лятната ваканция./През зимата килимите се освежават със сняг./ 

ч^Чл.47.Почистването на паркета става през началните дни на ваканциите за да има 
достатъчно време за изсъхване на подовете и проветряване на класните стаи.
Чд.48 .Чистачките стриктно да спазват правилата за работа с опасни за здравето химикали 
като ползват латексови ръкавици и работят на отворени прозорци и врати за естествено 
проветрение.На всеки час да почиват на чист въздух поне 15 минути.
Чд.49.При подмяна на осветителни тела, ремонт на учебно-технически 
средства,съоръжения, електрически печки и други ,те задължително се изключват от 
електрическата мрежа.
Чп;50.Ремонт на ел.табла се извършва само след централно изключване на 
електрическата мрежа.
Чл:5 ЬСлед приключване на учебните занятия чистачките задължително проверяват за 
забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление. 
Чл.52.0бслужващия персонал изпълнява задълженията си по трудов договор и 
длъжностна характеристика само в работно облекло.
Чл.53:До началото на учебната година задължително се осигуряват от длъжностното 
лице.медикаменти за долекарска помощ.
Чл.54.При пожар, земетресение, авария, стихийно бедствие и други, чистачките от 

- първия етаж обезпечават отварянето на вратите и изходите за евакуация на учениците.



4л.Ь5.3а училищни нужди се закупуват или приемат като дарения само уреди, 
съоръжения, пособия, учебно-технически средства и други, отговарящи на БДС. 
Чл.56.Леснозапалими материали се съхраняват от домакина на строго определените за 
целта места, безопасни за здравето и живота на учениците и трудовия колектив. 
Чл.57.3абранено е запалването на събраните отпадъци и листа в училищния двор и около 
него.
Чл.58.През есенно-зимния сезон стриктно да се спазва планът за работа при зимни 

> условия -  “План за осигуряване на нормален учебен процес през зимата” с оглед на 
безопасните и здравословни условия на труд.

УЧЕНИЦИ
Чл.бО.При придвижване от дома към училище всеки ученик се задължава стриктно да 
спазва правилата за движение по пътищата.
Чл.61.При пресичане на улиците “Търговска” и “Ген. Вл. Заимов” до изхода на 
училището всеки ученик е длъжен да се огледа внимателно, да се ослуша и ако не идва 
превозно средство, да премине.
Чл.62.Придвижването по коридорите и стълбищата в училищната сграда да става само от 
дясно.
Чл.63 .Забранява се на учениците да се бият, тичат, скачат и се боричкат в класните стаи и 
училищните коридори.
Чл.64.Пет минути преди започване на часа учениците заемат работните си места и 
спокойно изчакват идването на съответния преподавател.

^  Чл,65.Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците, 
както и катеренето по спортните съоръжения без разрешение на преподавателя по 
физическо възпитание.
Чл; 66 Организирането и провеждането на спортни игри и състезания в двора на 

, училището и спортните площадки става само в присъствието на учител. Ако топката 
попадне на улицата, ученикът внимателно излиза на уличното платно под наблюдението 
на учителя.
Чл.67.Забранява се на учениците при отсъствие на учител да вдигат шум в класните стаи. 
Чл.б&.Забранява се на учениците да консумират закуски в класните стаи.
Чл.69.По време на извънкласни и извънучилищни мероприятия учениците задължително 
и стриктно спазват указанията на класния ръководител.
Чл.7б.Забранява се на ученицйте да пипат и боравят с УТС и пособия в от-съствието на 
учител.
Чл;7},Категорично е забранено на учениците да пипат здрави или счупени контакти и 

^  електрически ключове. При откриване на повредени или счупени контакти или 
електрически ключове са длъжни незабавно да уведомят класния ръководител, учител 

ч^илц училищното ръководство.

Конкретните права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учениците за 
осигуряване и спазване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд са 
включени в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ както следва :

(!.)Т, .... на лицето, заемащо длъжността директор;
и., г.с на лицето, , осъществяващо координация и контрол по осигуряване на 

БУВОТ;
'.0.7 Г на лицето, заемащо длъжността учител при обучението в кабинет за 

предметите ФИЗИКА и ХИМИЯ и СИП”Компютри”
Чд"б7 ° на учител по физическо възпитание
г|гг кл : - на учениците по време на провеждане на занятие в кабинет
Чп.бО.П - на учител по домашен бит и техника и технологии

г]-( Конкретните права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учениците 
за осигуряване и спазване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд, 
включени в раздел ПРИЛОЖЕНИЯ се вписват в ГЛАВА I,РАЗДЕЛ II на настоящия 

, правилник.



ГЛАВА ВТОРА

• Условия, изисквания и правила за безопасно и здравословно 
провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност

О б щ и  п о л о ж е н и я

Чл.72.Работникът или служителят е длъжен да спазва правилата за здравослов-ни и 
безопасни условия на труд при изпълнение на работата, за която се е уговорил.
Чл.73.Правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд за 
специфични производства и дейности, както и за отделни машини, съоръжения и работни 

^  места, се разработват и утвърждават от работодате-ля. Те не могат да противоречат на 
нормативните изисквания и се обявяват по подходящ начин на работните места. 
Чл.74.Лица без необходимите знания и умения, предвидени в правилата за здравословни 
и безопасни условия на труд, не се допускат на работа.
Чл.75.При нарушаване на правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труд се носи отговорност.
Чл.76.При неизпълнение на задълженията си във връзка с осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд работодателят или съответното длъжностно подлежат на 
наказание.
Чл.77.Работодателят има право да налага дисциплинарни наказания за неспаз-ване на 

, правилата за здравословни и безопасни условия на труд.
Чл.78.Учителите, работата на които е свързана с използване ,обслужване и поддържане 
на съоръжения, машини и други, както и заети в дейности, които създават опасност за 
здравето и живота им, задължително се инструктират и обучават за правилата по 
осигуряване на безопасни усло-вия на труд.
Чд.79.Учителите разработват правила за безопасни условия на възпитание, обучение и 
труд пр учебните предмети, по които преподават.
Чл. 86.Учителите по физическа култура и спорт подготвят и изискват от училищното 
ръководство и помощния персонал извършването на ремонт на всички спортни уреди и 

^пособия във физкултурния салон и училищния двор -  спортните площадки: шведската 
стена, греда, успоредки, кон, кози, трамплини, въжета, халки, баскетболни кошове, 
оградна мрежа, футболни врати и други. Годността на същите се проверява от комисия, а 
тези, които не могат да се поправят, се бракуват.
Чд.ВГПри изпълнениена физически упражнения, особено на тези с по-сложен характер, 
да се съблюдават изискванията за помощ и пазене на ученеците от страна на учителя.
Чд.82.Спортните уреди във физкултурния салон при ползване да се обезопасят с 
постелки.
Чл 8̂3.Забранява се влизането във физкултурния салон без присъствието на учител, 
качването и ползването на спортните уреди по време на учебен час от повече от един 
ученик, както и катеренето или висенето по баскет-болните табла или рингове, 
футболните врати и по оградните мрежи. ,
Чл.84.Спортните уреди и пособия да не се ползват преди учителят да е раз-решил работа 
с тях, а при работа с гюллета, гирички, топки, тояжки и други задължително да се спазват 
указанията на учителя за безопасността на всички ученици.
Чд.85-.В- часовете по физическа култура учениците са длъжни да бъдат в спортен екип и 
със. спортни обувки /гуменки,кецове,маратонки/, съобразно изискванията на учителя. Не 

~ се> разрешава носенето на обеци, накити, часовници, които могат да бъдат опасни за



ученика и околните при изпъя-нение на физическите упражнения, както и ползването на 
различни пред- мети и пособия, които не са изискани от учителя и пречат за нормалното 
провеждане на часа.
Чл.86.Учителите по физкултура трябва да проведат добро предварително разгряване с 
цел въвеждани на организма за предстояща работа и предот-вратяване опасността от 
травми.
Чл.87.Организацията, редът и дисциплината по време на занятията е задължение на всеки 
участник в учебния процес.
Чл.88.Учителите по физкултура не носят отговорност за травми и наранява-ния по 
време на междучасията и при неспазване на указанията за безопасност.
Чл.89.В края на всяка уч. година комисия в състав:ЗАТС, счетоводителя, домакина 
,учител по физкултура и работника по ремонт проверява състоя-нието на училищната 
сграда и всички съоръжения, физкултурни пособия, учебно-технически средства, уреди и 
апарати, осветителни и отоплителни инсталации, сътавя протокол и прави предложение 
за ремонт или брак.
Чл.90.В началото на всяка учебна година комисия в гореспоменатия състав проверява 
състоянието на всички видове инсталации, машини и съоръже-ния, готовността за 
започване на учебни занятия и сътавя протокол, който предава на директора.
Чл.91.В началото на всяка учебна година класните ръководители по време на провеждане 

^ н а  първия час на класа запознават учениците с настоящия правилник, а учителите при 
провеждане на първото занятие инструктират учениците с изискванията за безопасност 

провеждане на часовете по физика, химия и физическа култура и спорт.
Чд‘92.До началото на всяка учебна година задължително се отремонтират или бракуват 
всички уреди,УТС и спортни пособия, които не отговарят на условията за безопасност. 
Чл.93 .Задължително е спазването на изготвения план за работа при зимни условия, като 
своевременно в началото на зимния сезон се осигуряват необходимите противопожарни 
средства, сол, пясък, луга, лопати и кирки.
Чй.94.При извършване на ремонтни работи в училището директорът издава заповед за 
стриктно спазване на правилата за безопасност до неговото приключване.
Чд.95.При станала злополука незабавно се уведомява медицинския специа-лист , 
училищното ръководство и родителите на ученика или близките на работника или 
служителя.

. Чл.9бГДежурните за деня учители извършват превантивен контрол по спазване на 
правилата за безопасност по коридорите и пред повилиона за закуски. При нарушаването 
им от ученици незабавно уведомяват класнея ръководител и училищното ръководство. 
Чл797.Несе възлага изпълнението на заваръчни работи на лица,които нямат свидетелство 

'•"ч правоспособност.
* л.98.Мястото, където се извършват заваръчни работи задължително се огражда с

Ч-ожароизолиращи материали.
__ !*•••''• ‘ -.........  •

. Р А З Д Е Л  I
" Ч П р о т и в о п о ж а р н а  о х р а н а

1’Г , Създаване на условия за недопускане на пожари 
Чл.99.Да се спазва Наредбата за правилата и нормите за пожарна безопастност при 
експлоатация на обектите.
Чл.ЮО.Да се извършва постоянен контрол по спазване на Наредбата за правилата и 
нормите за пожарна безопастност при експлоатация на обектите.от назначеното 
длъжностно лице и училищното ръководство.
Чл.КЛ.Да се извършва постоянен контрол по използването на електронагревателните и 
отоплителните уреди. При спиране на електрическия ток да се ползват само електрически 
фенерчета или газови лампи.
ЧлЛ02.Отоплителните уреди да бъдат монтирани правилно и безопасно.
Чл. 103 .Леснозапалимите течности в лабораториитеда се съхраняват в метални шкафове. 
Чд.104.В коридорите и по стълбищата да не се съхраняват маси, чинове или друг 
инвентар.

т - 0*\ у -. .
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чл. 105.Изходите за евакуация да се поддържат годни за ползване при евакуация.
ЧлЛОб.В таванските и избените помещения да не се складират леснозапалими материали 
, да бъдат заключени и да няма свободен достъп до тях.
Чл.107.Противопожарните уреди и съоръжения да се поддържат в изправност и годност 
за използване.
Чл.108.Да се спазват най-строго изискванията за пожарна безопасност при извършване на 
заваръчни и други огтеви дейности.
Чл.109.Да се изготви план за евакуация на учениците при пожар, същият да бъде 
поставен на видно място в училищната сграда на всеки етаж и да се проиграва два пъти 
през учебната година /през I и II учебен срок /

Р А З Д Е Л  II
Правила и изисквания за безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории ,
физкултурни салони и площадки.
Чл.ПО.Училищният директор утвърждава разработените правила за безопасна работа в 
учубните кабинети и лаборатории, спортни салони и площадки.

Общи изисквания за безопасна работа в учебните кабинети 
спортни салони и площадки .

^  чл.105.::.. . , , - .;
111л. 10 5.1 Кабинет и лаборатория п о Х И М И Я

*^л.4:1 ̂ «Учениците да бъдат запознати с несъвместимостта на химическите вещества. 
чя.1 Щ-На шкафовете, в които се съхраняват отровни,самозапалващи се, взривни и други 
вещества, да се поставят знаци за опасност според БДС.
ЧлДКЗ.Във всяка химическа лаборатория трябва да бъде монтирана общообмен-на 
вентилация.
Чл. 114тОтровните вещества да бъдат обозначени с надпис “отрова” , да се съхра-няват в 
добре, затворени съдове и специални ,заключващи се, шкафове. Леснолетливите течности 
да се съхраняват на хладно и тъмно място.
Чл.115'.Забранено е оставянето на химическите вещества без етикет.
Чл.116. Да се спазват от учителя нормативите за допустимото количество опасни и 
отровни за здравето вещества.
Чл. 11 У.Химическите лаборатории да са разположени и оборудвани,съгласно санитарните
нормира изисквания.
Кабинет по ФИЗИКА
Щъ118. Апаратите, съоръженията и измерителните уреди, употребявани в занятията по 

Физика, да имат ясно означени параметри, схеми и номера.
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И ПЛОЩАДКА

Ч_/1 1'9.Уредите да бъдат здрави и неподвижно закрепени.
Чл.120.Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от
наранявания.
Чл. 1 2 1 .Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и други да бъдат 
закрепени здраво или стабилизирани с тежести.
Чл. 122.Траповете за скачане да бъдат дълбоко разкопани.
Извънучилищна дейност
Чл.123.При организирането на извънучилищни мероприятия ръководителят на групата 
изготвя и представя на директора план за провеждане на мероприятието. 
ЧлЛ24.Извънучилищно мероприятие се провежда след издадена от директора писмена 
заповед и проведени инструктажи с учениците.
ЧлЛ 25 .Директорът определя и запознава придружителите на групата с конкретните им 
задължения ' за осигуряване на безопасното провеждане на извънучилищното 
мероприятие.
Организирано придвижване на деца, ученици и друг персонал като пешеходци или 
пътници в превозни средства
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Чл.126.3адължително е спазването на изготвения и утвърден от директора план на 
Комисията по безопасност на движението, охрана на труда и защита при бедствия аварии 
и катастрофи.
Дейност в случай на пожар, авария или природно бедствие 
Чл.127.Да не се допуска паника и да се действа организирано и уверено.
Чл.128.При усещане на първите признаци на земетресение да не се напуска сградата 
самостоятелно от ученици и учители.
Чл.129.Да се заемат местата до вътрешните стени или коридорите , които са сравнително 
по-устойчиви на въздействието.
Чл.130.След преминаване на първия трус незабавно да се изключи от главното ел. табло 
електрозахранването на сградата.
Чл. 131.След преминаване на първия трус под ръководството на учителите 
организирано,при спазване на плана за евакуация да се напуснат класните стаи.
Чл.132.По стълбищата да се слиза внимателно ,без паника.
Чл. 133.След напускането на училището да се застава на разстояние не по-малко от 
височината на сградата.
Чл.134.3адължително е спазването от педагогическия колектив и учениците на 
противопожарната наредба, утвърдена от директора.
Чл. 135.При възникване на пожар е необходимо да се уведомят органите на 

^-противопожарната охрана, като се посочи и адресът на училището. 
хлЛЗбДа се започне незабавно гасене на пожара с наличните противопожарни

^ьоръжения.
Чл.13 7.0рганизирано и без паника да се евакуират учениците , съгласно плана за 
евакуация и конкретната пожарна обстановка.
ЧлЛ38.3адимен участък да се преминава с поставена на дихателните органи мокра кърпа. 
Чл. 139,Директорът на училището и учителите напускат последни училищната сграда , 
след извеждането на всички ученици.
Ч лЛ # Лри разрастване на пожара да се вземат мерки за спасяване на ценно имущество и 
документация.
ЧлЛ41.При пристигане на противопожарните коли да се информират служителите на 
СПАБ за следното :

0,.г.имали ученици, неизведени от класните стаи и къде се намират;
- кои помещения са обхванати от огъня и къде се разпространява; 

п - местата за съхраняване на леснозапалими течности, документация 
ценно имущество и други.

^ПАВА ТРЕТА
]л- Инструктажи по безопасността , хигиената на труда и

>У.. , . противопожарната охрана
г 1? /' г;..

Чл. 142,Училищният директор задължително с писмена заповед създава организация за 
цялостното провеждане на видовете инструктажи, техният обхват, продължителност , 
тематика и програми, както и длъжностните лица, които ще ги провеждат.
Чл. 143 .Инструктажите се провеждат от длъжностно лице с техническо или друго 
подходящо образование и съответен опит през време на работа, като разходите за това не 
са за сметка на ипструктираните. *
Чл. 144.И[нструктажи за осигуряване на безопасни условия на обучение и труд се 
провеждат от учители и от оторизирани лица,както и когато ученици, педа-гогически и 
непедагогически персонал или лица от други организации извършват самостоятелно или 
съвместно следните дейности:

У- ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати и съоръжения;
- ремонт на различни видове инсталации -  електрически, отоплител-ни и 

водопроводни инсталации ;
^-.строително-монтажни дейности на училищната сграда или двора на училището.



Чл. 145 .Директорът на училището ежегодно организира форми за повишаване на знанията 
по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана на длъжностните лица, 
които ръководят учебния процес и на тези, опреде-лени да провеждат инструктажи. 
Чл.146.С всички работници, служители и ученици да се проведат инструктажи за 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд и безопасни методи на работа. 
Чл.147.Работниците и служителите , работата, на които е свързана с използване, 
обслужване и поддържане на на машини и други технически съоръжения, задължително 
да се инструктират по правилата за осигуряване на здраво-словни и безопасни условия на 
труд.
Чл.148.Директорът да организира провеждането на периодично обучение и инструктаж 
по правилата за осигуряване на безопасни условия на възпита-ние, обучение и труд. 
Чл.149.По отношение на организацията на инструктажите може да се привлекат и 
училищните настоятелства.
Чл.150.3адължително е документирането на проведените видове инструктажи.
Чл.151.Не се допускат на работа лица които не са инструктирани.
Чл.152.Контролът по спазването на изискванията за организацията, реда и условията за 
провеждане и документиране на видовете инструктажи се осъществява от директора.
Чл. 153.Воденето, съхранението и контролът по документацията на дейностите, 
осигуряващи здравословни и безопасни условия на обучение и труд се изпълнява от 

^-тиректора или от упълномощено длъжностно лице.
по безот.

М :о и то гз ,:
• ГДА^А,  ЧЕТВЪРТА
Трудови злополуки
Чл. 154-.За трудови злополуки се считат всички травматични увреждания, станали по 
време, и във връзка или по повод на извършваната работа, както и всяко увреждане на 
здравословното състояние, настъпило в резултат на изпълняваните трудови задължения. 
Чц, 155 .Регистрират се всички трудови злополуки, които са станали с работници или 
служители и са предизвикали загубване на работоспособност за един или повече дни.
Чл. 156.3а всяка трудова злополука самият пострадал или най-близкият свидетел на 
злополуката,незабавно уведомява директора на училището.
Чл.157.Трудовата злополука се установява от директора на училището с акт в тридневен 
срок, считано от деня на злополуката, а професионалното заболяване -  в тридневен срок 
от неговото констатиране от съответните здравни органи.
Чл. 15 8 .Директорът организира регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите 
злополуки и професионалните заболявания по установения в Република България ред. 

159.Директорът незабавно уведомява РИО на МОН, регионалната инспекция по 
^уда, органите на МВР,прокуратурата и Гражданска защита в случаите на тежки или със 

чС&ьртен изход трудови злополуки и тежки аварии.
ЧлЛбО.Мерки за предотвратяване на трудовите злополуки и на общите и 
професионалните заболявания се вземат от училищния директор.
Чд.Ш.Да се ползват правилата, предназначени за обучение на работниците и 
служителите за оказване на първа долекарска помощ при увреждане здравето на хора при 
трудовата им дейност, утвърдени от министъра на труда и социалните грижи.
Чл. 162.Спазването на Правилата за оказване на първа долекарска помощ /утвърдени на 
основание чл.276 ал.1 и ал.2 от КТ и влезли в сила от 01.01.95 г./ е задължително.
4^.163 .При изпадане на ученици в гърч да се запази спокойствие, да се постави детето 
далеч от, остри и горещи предмети , да се разхлабят пристягащите дрехи , да се постави 
тялото в странично положение и да се повика веднага училищният лекар или 
медицинското лице, обслужващо училището. Да не се правят опити за ограничаване на 
гърчовите движения и свестяване /пръскане с вода и изкуствено дишане, които влошават 
състоянието на детето/, да се изнесе на свеж въздух пострадалият и да не се дават 
течности и вода през устата.
Чл.164.При настъпване на алергичен шок на мястото на инфектиране да се поста ви 
турникет/ .
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Чл.165.При колапс да се напляска лицето и да се напръска с вода, да се дадат то
низиращи напитки или вода.
Чл.166.При травматизъм да се направи компресивна превръзка, при счупване на крайник 
или открита фрактура да не се предприема нищо. При внезапно падане пострадалият се 
оставя на мястото на произшествието до идването на медицинския специалист, като се 
отстранят наблюдателите и се оставят само двама преки свидетели на произшествието.

• Чл.167.При повръщане да не се дават вода или течности през устата.
Чл.168.При удар от електрически ток да се освободи пострадалият от проводни-ка при 
сигурни предпазни мерки -  с дървен предмет. Пострадалият да се постави на пода с 
обърната настрани глава без възглавница и да се започне външен масаж, след което 
вдишване уста в уста или уста в нос. Да се пови-ка специализирана реанимационна 
линейка.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 1 .Правилникът за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обу-чение и труд в 
училище се издава на основание чл.5,ал.1 от Инструкция №5 от 05.07.96 г. на МОМН.
§2. Настоящият правилник влиза в сила от началото на учебната 2017/2018г.
§3.Указания за прилагане на правилника се дават от назначеното със запо-вед на 

^директора длъжностно лице.
„ 4-За. осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в училището е 
^ада?жително спазването на настоящия правилник, както и на Наредба №7 от 23.09.99 г. 

^ з а  минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните 
места и при изпълнение на работ-ното оборудване.
§5.Контролът по спазването на правилника се осъществява от директора на училището.

. §6.Правилникът се представя в РИО на МОН при утвърждаване на Списък -  Образец №1 
за учебната година.

п Щ Й О Ж Е Н И Я
г . Права, задължения и отговорности за осигуряване

и спазване на безопасните условия на възпитание , 
обучение и труд на :

Д И Р Е К Т О Р
1.Отговаря за цялостното изпълнение на изискванията за безопасни усло-вия на 
възпитание,ниобучение и труд в училището по действащите норма-тивни документи, 

казан и я  и заповеди на министерството, по въпроси на охраната на труда.
' -Утвърждава Правилника за осигуряване на безопасни условия за възпи-тание , 

ч^ученио И труд на учебното заведение, което ръководи.
З.До началото на всяка учебна година актуализира правилника.
4.0рганизира запознаването на учениците, педагогическия и непедагоги-ческия персонал 
и родителите с настоящия правилник.
5-Създава условия за опазване на живота , предпазване от рискове и укреп-ване здравето 
на учавайте се.
6. Назнзчава длъжностно лице с подходящо образование и подготовка за осъществяване 
на координапия и контрол по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение 
и труд.
7. ррганизира съвместно с медицинското лице, обслужващо училището, провеждането на 
различните видове здравни мероприятия и поддържането на реда и хигиената в 
училищната сграда, дворните площи и други .
8. Създава условия и осигурява цялостно и правилно провеждане на ин-структажите и 
обучението по безопасност, хигиенана труда и противопо-жарна охрана и контролира 
прилагането и спазването на изискванията за тяхното провеждане.
9. До.началото на всяка учебна година осигурява изготвянето на инструк-ции за правилна 
и безопасна работа с отделните машини, апарати и съоръ-жения , за учебните кабинети и
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лаборатории и съответстващи на норматив-ните изисквания,съобразени с
психологическите особености на учениците.
Ю.Всяка учебна година организира със съдействието на РЗИ и специализираната 
лаборатория проверка по спазването на установените в Република България единни 
правила, норми и изисквания по отношение на :

- вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност ;
- ергономични условия;
- микроклимат / температура и влажност на въздуха /.

11. Осигурява безопасни и здравословни условия на труд, така че всяка опасност за 
, живота и здравето на работника или служителя да бъде предотвратена.

12.0 сигурява указания за реда и начина за изпълнение на задачите, включително 
запознаване с длъжностните характеристики и правилата за здравословни и безопасни 
условия за труд.
13.Осигурява вписването към длъжностните характеристики на служите-лите и 
работниците на конкретните им задължения за осигуряване на безо-пасни условия на 
труд..
14.При сключване на дого*вори с други организации -за изпълнение на ре-монтни 
дейности включва и мерки за оситуряване на безопасни условия за обучение и труд.
15.Осигурява подходящи помещения за учебни кабинети и лаборатории, като не допуска 
използването на неподходящи тавански, избени и студени помещения за подобни цели.
16.Осигурява необходимите средства-за осъществяване на мероприятията по охрана на 
труда.
17,Осигурява безплатно работно облекло при условията и реда , установен от МС или 
КТД.
18.Осигурява условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците , 
служителите и учениците.
19.Осигурява преглед на училищната сграда след извършен ремонт и обръ-ща внимание 
на закрепването на вратите, прозорците, обезопасяването на електрическата инсталация и 
съоръжения /зануляване и заземяване/,изиск-ванията по хигиена на труда и 
противопожарна безопасност.
20.Докладва ежегодно на педагогическия съвет за състоянието по безопас-ност и хигиена 
на труда и противопожарна охрана, за причините, довели до трудови злополуки и 
предприетите мерки за отстраняването им.
21.Осигурява своевременно съставяне на акт за трудова злополука или професионално 
заболяване , както и разследване на причините ,довели до това. Незабавно уведомява 
РУИ на МОН, регионалната инспекция по труда, органите на МВР, прокуратурата и ГЗ в 

^  случаите на тежки или със смъртен изход злополуки и на тежки аварии.
22>Осъществява взаимодействие и координация с органите на МТСГ, МЗ, МВР и 

ч^местните органи на държавната власт в дейността, си по осигурява-не на безопасни 
условия на възпитание, обучение и труд.
23.0тговаря за пожарообезопасяването чрез спазване на действащите нор-ми 
,правилници , наредби и предписания.
24,Осигурява необходимото противопожарно оборудване и мястото за разполагането му. 
25;.Съгласувано с противопожарните органи определя пътищата за евакуа-ция на 
учениците и други работници и служители.
26. Йрдпомага организирането на евакуацията на учениците и трудовия колектив през 
учебната година и контролира нейното изпълнение.
27. Сдеди за състоянието на проходите за евакуация, за правилната екс-плоатация на 

* ел.уреди и ел. инсталацията.
28.0сигурява изготвянето на инструкции за спазване на изискванията и правилата за 
пожаробезопасност.
29-Осигурява съответното обезопасяване , когато изходът на учлището е в близост до 
улица с интензивно движение .
30,Извършва контрол при сключване на трудов договор за спазване на изискванията за 
правоспособност и квалификация.
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Длъжностно лице, осъществяващо координация и контрол по осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд
1. Осъществява от името на директора координация в работата за осигуря-ване на 
безопасни и здравословни условия на труд за щатния персонал и учениците , за 
предпазване от рискове и укрепване здравето на децата.
2. Провежда начален инструктаж по БХТ и ПО с :

А/ всички новоназначени в училището служители и работници преди допускането 
им до работа.

Б/всички ученици ежегодно със започване на учебната година ;
В/работници изпратени временно на работа в училището .

3.Оказва помощ и упражнява контрол за правилно провеждане :
а/ на инструктажа на работното място и периодичният инструктаж с щатните 

работници и служители ;
б/ на инструктажа на работното място, периодичният и ежедневен инструктаж с 

учениците.
4. Организира и участва в разработването на инструкции за безопасна работа в кабинети, 
лаборатории и спортни салони и площадки.
5. Подготвя предложения за утвърждаване на конкретни задължения за осигуряване на 
безопасни условия за лицата ръководещи учебни дейности.
6;] Участва заедно с медицинското лице , в извършването периодичен кон-трол за 

' санитарно-хигиенното състояние на всички помещения, отделни работни места и райони 
на училището.
7. -Изисква и контролира осигуряването на : ,

п-,-г а/ необходимите работни облекла и лични предпазни средства; •
2* г[г б/ първоначалните и периодични медицински прегледи;

в/ необходимите правилници, наредби , стандарти и други докумен- ти по БХТ и
ПО; ; ,
8. Води ревизионната книга за вписване на констатации и предписания на контролните 
органи по охрана на труда.
9. Разследва причините за станалите трудови злополуки и води книга за регистриране на 
актовете за тях. Участва задължително при разследване на аварии, пожари, смъртни и 
тежки злополуки.
Ю.Участва в проверките, извършвани от контролните органи на Главна инспекция по 
труда и други държавни органи, осъществява общ или спе-циализиран контрол по 
трудовото законодателство. ,
11? Извършва самостоятелно проверки по БХТ и ПО на всички работни места / кабинети 
и лаборатории/. Съставя протоколи за констатациите, с които запознава директора, като 
изготвя и заповед с конкретни мерки за отстраняване на констатирани нарушения.

^ / 12. Периодично информира директора за състоянието на условията на възпитание, 
- обучение и труд в училището и за хода на изпълнението на поставените задачи, заповеди 

и предписания.
13. Осъществява връзка с регионалните органи на ГИТ, МЗ, и МВР.
14. Дава предложения за подобряване на условията на труд.
15. Контролира спазването на изискванията по нормативните документи, свързани с 
осигуряване на на специална защита на децата, младежите и девойките под 18-годишна 
възраст:
16. Следи и се грижи за наличността и изправността на противопожарните съоръжения, 
организира провеждането на противопожарна подготовка на работниците и служителите 
и противопожарни знания на учениците,следи за състоянието на проходите за евакуация. 
17 Отговаря за организацията на работата по охрана на труда в училище.
18. Изпълнява и всички други задължения по БХТ и ПО, предвидени в нормативните 

• документи за длъжността.

Тр'.,чт,.. „ УЧИТЕЛ при обучението в КАБИНЕТ/лаборатория/
I у  Да изиска, устрои и обзаведе кабинета /лабораторията/- в пълно 

..съответствие с изискванията по БХТ и ПО.И. .< Т дЛ.'* ч •• . - . • •
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1? П -....  * , ~ .



2. В началото на срока, преди започване на обучението в кабинета/лабора-торията/, 
учителят да проведе по утвърдената програма необходимия инструктаж по БХТ и ПО с 
учениците и да го регистрира в книгата за инструктажа. Особено внимание да се обръща 
на поведението, което трябв*а да се спазва по време на работа в кабинета /лабораторията/.
3. Да запознава учениците с възможните последици в случай на неспазване на 
изискванията за безопасност или работа с неизправни уреди.-
4. Изисква от ръководството на училището утвърдена инструкция за безопасна работа в 
кабинета, която окачва на видно и достъпно за четене място.
5. Да обучава учениците на правилно и безопасно провеждане на учебните опити. Да дава 
ясни и недвусмислени указания и нареждания за безопасна работа в кабинета 
/лабораторията /.
6. Преди започване на занятие , свързано с опити, предварително да попъл-ни всичко 
необходимо в работната тетрадка за инструктаж по БХТ и ПО. Да провери състоянието и 
да подготви уредите , материалите, приборите, работните места и предпазните средства и 
всичко друго , необходимо за безопасна работа .В самото начало на учебния час да 
направи необходимия инструктаж на учениците / по въпросите, отразени в работната 
тетрадка/ за правилно и безопасно провеждане на опитите.
7. През време на работа в кабинета да наблюдава и следи постоянно за дей-ствията на 
учениците и състоянието на ползваните уреди и материали. При забелязване на 
неизправности в уредите , незабавно да ги изключи. При неспазване на изискванията за 
безопасност от страна на учениците да взе-ма съответни мерки, включително и

о отстраняване от занятието.
8Г:Да създава навици в учениците сами, преди започване /и през време / на работа 
,внимателно да оглеждат състоянието на ползваните уреди, химика-ли и друго 
обзавеждане, което ползват. При забелязване на нередности незабавно да уведомяват
учителя.
9. Отговаря за безопасното протичане на лабораторните занятия.
Ш, Длъжен е строго да спазва нормативите за допустимото количество материали и 
условията , при които могат да се съхраняват в кабинета.
11 .Да не допуска оставане на ученици в кабинета без присъствие на учител
12. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска
помощ и да съобщава за това на директора на училището.

всдчкг Задължения на преподавателя в кампютърната зала
напра.—; .

* 1 Преподавателят е длъжен да запознае обучаваните от него ученици с изискванията за 
техника на безопасност. -
2.Преподавате лят е длъжен да проведе инструктаж срещу подпис на учениците,както и 

родителите на тези ученици,които не са навършили 16 години.
3 .Инструктажът се провежда за нормите и хигиенните правила при работа с персонални 
компютри,както и за вредните последствия от продължителни занимания и компютърни

4,Носи. цялата отговорност по опазване и съхранение на техниката в компютърната зала.
5Ако по време на учебните занятия възникне повреда или каквато и да била 
неизправност,преподавателят е длъжен незабавно да съобщи на училищното 
ръководство.
6. Преподавателят е длъжен да провежда курса на обучение по. предварително утвърдена 
учебна програма.
7. Провежда обучението задължително при спазване на изискванията към техническите 
сре-дства-т.У от Приложение №1 на цитираната Наредба №9 на МЗ.
8. Провежда учебни занятия в компютърния кабинет само след съгласуване с 
отговорника на кабинета.
9. Провежда учебните занятия при стриктно спазване на максималната продължителност 
на работа на учениците с персонални компютри-Приложение №2 на Наредба №9 на МЗ. 

ЛО.Провежда два последователни учебни часа само при осигуряване на активна почивка 
между тях от 15-20 минути.



11 .Длъжен е да отразява всяко проведено учебно занятие в тетрадка-дневник,в която се 
вписва:
-съдържанието на преподадения учебен материал
-състоянието на техниката в компютърната зала,ако е възникнала повреда -  описва се. 
12.След приключване на учебните занятия е длъжен:
-да провери работното състояние на наличната техника
-да провери дали всеки комгйотър е изключен
-да изключи електрическото захранване
-да затвори всички прозорци
-да заключи вратите на компютърната зала.
13.Осъществява контрол по спазването на нормите и хигиенните правила от учениците 
по време на занятията.

УЧИТЕЛ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

1. Да изисква, устройва и обзавежда площадката за физкултура със здрави, изправни и 
сигурно поставени /закрепени/ уреди, гимнастически постелки, .подвижни съоръжения за 
отскок, масивна настилка на площадката /асфалт или сгурия/ и други.
2. Да полага грижи за поддържане на уредите в изправно състояние.Особе-но внимание 
да обръща на скрепителните елементи /винтове,болтове,ско-би,обтегачи,възли и други/.
3. вЕжедневно, преди започване на занятията по физкултура, да извършва оглед и 
проверка на състоянието на всички уреди и съоръжения, които се ползват.
4Да не допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опас-ност от 
злополука, или да се играе без гимнастически постелки. За увели-чаване на триенето 
мезду ръцете или краката при игра на уреда да осигу-рява необходимото средство 
/магнезий ; талк/ • т. .
5 ̂ Ца. поддържа ред и последователност при изпълнение на упражненията, особено тези, 
които са свързани с повишена динамика, равновесие, статич-ни напрежения и крият 
опасност от сблъсквания, падания при разсейване на вниманието или уплаха.
6. ] Дд оказва помощ при изпълнението на трудни и опасни елементи от упражненията и да 
осигурява пазене в случай на несполучливи опити /прескоци, отскоци, игра на лост, 
халки, греда /.
7. Да следи за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на 
отклонения от нормалното да не изисква изпълнение на трудни, елементи.
8..При хвърляне на уреди да съблюдава да няма хора на мястото около попаденията.
9. Дросигурява местата за физическо възпитание да отговарят на хигиен-ните изисквания 
зд осветление, чистота на въздуха, температура,чистота на постелките, разположение на
уредите и др.

V— случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказва-не на 
■" медицинска помощ и да съобщава на директора на училището.

з а д ъ л ж е н и я
ЗА Ос и г у р я в а н е  н а  б е з о п а с н и  и  з д р а в о с л о в н и  у с л о в и я  н а
/ХРУД НА УЧИТЕЛ ПО ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ 

1 .Дат,познава изискванията за безопасна работа и ползване на всички ма
шини* съоръжения, инсталации, инструменти, приспособления и т.н. , с 
к р ит о е  обзаведено помещението за обучението по домашен бит и техника 
и технологии.
2 ,Осигурява подреждане на оборудването в помещението за обучение по 
начин, ...най-удобен и безопасен за работа с учениците.За всеки 
ученик/група ученици/ да има работно място.
3.В началото на учебната година/срока/, преди започване на обучението по 
домашен .бит.и техника и технологии, проведе по утвърдената програма 
необходимия първоначален инструктаж по БХТ и ПО с учениците и да го

1.0.





регистрира в книгата за инструктаж, като попълва точно и пълно всички 
графи.
Да провежда ежедневен инструктаж^ преди всяко учебно занятие, за 
безопасна работа! Да запознава учениците с възможните последици в 
случай при неспазване изискванията з а т о в а .
Да включва и изключва машините и съоръженията от електрическата мрежа 
при съблюдаване на мерките за сигурност.
Да обучава учениците на правилна и безопасна работа, както и да ги 
инструктира отново при смяна на работата или работното място..
Преди започване на учебната работа, внимателно да е проверил 
състоянието на оборудването и инструментите, които ще се ползват от 
учениците/здравина, заточване,закрепване/.В  случай на неизправности, 
противоречащи на изискванията за безопасно ползване, да не разрешава 
работа с тези от тях.
През време на работа да наблюдава и следи постоянно за действията на 
учениците и начина по който ползват инструментите. При неспазване на 
изискванията да забранява работа.
Да знае всеки момент местопребиваването на всеки ученик от групата и 
каква работа извършва.

^  10.Да не допуска в помещението да работи ученик без подходящо работно 
облекло.
Да дава ясни и недвусмислени напрежения, които не противоречат на 
действащи нормативни документи по охрана та труда.
Д ацледи спазването на режима за работа и почивка на учениците.
1% а !;Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи, като особено 

* строго съблюдава за физическото натоварване на всеки един.
14}. Да създава навици в учениците, те сами преди започване /и през 
време на работа внимателно да оглеждат работното си място, като при 
забелязване на нередности да го уведомят.
15.Да. не допуска оставане на ученици в помещението за обучение по без 
наблюдение от учител.

^,6-Цри злополука да §зема спешно, необходимите мерки за оказване 
медицинска помощ и да известява директора на училището.

Ц и н с т р у к ц и я

за безопастност на труда при работа с шмиргел /точилен станок/

10.Да ■ 7 '
1.3а работата на шмиргел се допускат лица преминали инструктаж и обучение по БХТ и
ПО, и да са медицински освидетелствани.
2.Работещите на шмиргел, задължително трябва да ползват лични предпазни средства и 
плътно прибрано към тялото работно облекло.
3.Забранява се използването на стари конструкции /модели/ шмиргел и или изработени 

. самостоятелно.
4.]Гочилният станок /шмиргела/ трябва да отговаря на следните изисквания;
а) д а  бъде правилно установен /монтиран/ на пода, да не вибрира и да е разположен в 
отделно помещение /клетка/.
б) абразивните дискове да са оградени със специален кожух направен от дебела 
стоманена ламарина, на който се оставя отвор колкото е необходим за работа. Не се 
допуска кожух изработен от чугун;
в) отпред пред всеки абразивен диск да има здраво закрепена опорна стойка за заточване, 
която да може да се приближава и отдалечава от диска. Разстоянието между дискаи 
опорната точка да се оставя не по-голямо от 2-3 мм;
Работната плоскост на опорната стойка да е хоризонтална, да съвпада с хоризонтарната 
ос на шмиргеловия диск или над нея, но т- по- вече от Юмм;

Г•т1Л./.



I) в горната част на кожуха да има монтирана предпазна козирка с възможност за 
изместване /приближаване и отдалечаване/ към абразивния диск. Разстоянието между 
предпазната козирка /планка/ и диска да бъде не повече от 3 мм;
д) да има местно прахоулавящо или аспирационно устройство за отвеждане /улавяне/ на 
получения прах. За целта предпазния кожух трябва да има фланец или насочваща 
цилиндрична част за свързване с вентилационната уредба или утаител.
Вентилационната уредба автоматично да заработва когато се включват в действие 
абразивните дискове;
е) да има предпазен екран за всеки /или общ за двата абразивен диск с блокировка на 

* пусковото устройство/
5.Забранена е работата на шмиргел, който е технически неизправен, електро или 
механично необезопасен или не отговаря поне на едно от горепосочените изисквания.
6. Шмиргела да бъде осигурен с местно ел. осветление с напрежение 36 волта.
7. Абразивните дискове на станока да се монтират само от специално обучени и 
натоварени със заповед лица, като се съблюдават и спазват следните изисквания и 
условия:
а) преди монтажа диска /абразивната шайба/ трябва да бъде прегледана внимателно, 
проверена за отсъствие на пукнатини и деформации;
б) проверява се дали оборотите /периферната скорост/ отбелязани на етикета поставен на 

^  шайбата, отговаря за оборотите на шмиргела. Последните не трябва да бъдат по-малки от
тези на шмиргела. Шайба без етикет не трябва да се монтира;
в) шайбата /диска/ се закрепва към вала на шмиргела, без да се набира плътно, чрез два 
фдадеца, които я притискат статично. Между фланците и шайбата трябва да се поставят 
подложки от еластичен материал /картон, гума, гьон/ с дебелина 0,5 до 2 мм. Затягането 
на гайката при закрепването трябва да се прави със стандартен гаечен ключ, без да се 
затяга чрез удар от чук.;
г) ; вала, лагерите и шайбите трябва да бъдат добре центровани за осигуряване плавна 
работа при шмиргеловане;

. д) ново монтираната шайба след монтажа трябва да бъде изпитана на празен ход в 
пррдължение най-малко 5 минути, при поставен предпазен кожух. При това около 
шмиргела не трябва да има работници, за да не пострадат при евентуално разкъсванена 
шайбата.
8Забранява се да се работи с абразивен диск при обороти /периферна скорост/ над 
допустимите т. е. Тези отбелязани на етикета.
9 .Забранява се работа на шмиргел, който е само с една монтирана абразивна шайба.
10.Забранена е работата на шмиргела, когато има биене на абразивните дискове.

>-'4 11 .Забранява се работата без предпазни очила ако предпазният екран е счупен.
12,Забранява се да се извършва заточване или обработване на детайли странично върху 

^абразивния диск.
13,Забранено е да се работи с абразивни дискове, чиито ръбове по външния диаметър са 
зачупени.
14.Забранява се работа на износен абразивен диск.
15.В близост до шмиргелите не трябва да има запалими материали / разредители, бензин, 
нафта и др./
16.Забранява се работана шмиргелов апарат при лоша /недостатъчна осветеност/.
17, Да се спазва правилото -  шмиргеловите шайби да се използват точно по 
предназначението си, според инструментите, които се заточват и материалите, които се 
зачистват.
18, Всеки шмиргел да ими резервоарче за вода, която да се използва за охлаждане на 
заточния инструмент.
19, при пускане на шмиргела, работника да стои в страни докато диска получи 
нормалните си работа обороти.
20, През време на работа обработеният предмет да не се натиска силно към абразивния 
диск. у  -
21, Работното място трябва да биде почистено и подредено.

—22.При забелязване на неизправности работата с шмиргела да се спре.
1 О -рТ.-, г .



и н с т р у к ц и я  ;

за безопасна работа със СТРУГ

1 .До работа със струг се допускат ученици, преминали инструктаж по БХТ и ПО и да са 
медицински освидетелствани.
2.Учениците, които работят на струг задължително трябва да ползват специално работно 
облекло и лични предпазни средства, като:
а) очила за предпазване на очите;
б) кепе /боне/ с прибрани в него коси;
в) закопчано и прибрано към тялото работно облекло;
3.3а предпазване на работника от стружки, счупени парчета и пръски от отлагаща 
течност, струговете да имат предпазни екрани /прозорци от прозрачен материал с 
необходимата здравина/.
4.3абранено е почистването на стружките да става с ръка. Това да се извършва с кука, 
малка метличка, четка и др.
5.Забранено е да се работи с машината, когато има необезопасени /открити, незатворени/
въртящи и движещи се части.
б.Преди започване на работа работникът е длъжен:
а) да провери изправността и действието на механизмите на струга като ги включи на 
празен ход;
б) да провери наличността и се убеди в изправността на предпазните средства. Корпусът 
на струга трябва да бъде занулен и заземен.
в) да подготви и провери изправността на инструментите и приспособленията, 
необходими му за предстоящата работа;
г) да подсигури достатъчна осветеност;

обл .^Главното движение на струга да се включи само след като работникът се убеди, че 
както, детайла за обработване, така и инструментът за рязане или пробиване са здраво
зщсрепени.
7. доставяне и снемане на универсалния патронник, планшайбата, детайла за обработване, 

, режещия инструмент и т. н. да става при окончателно спряла машина.
8. При струговане на чугун ил бронз, при заточване на режещи инструменти, 
задължително да се ползват предпазните екрани.
9. Прставянето и свалянето на тежки за обработване или обработени вече детайли /с 
тегло!б кг./ да става с подемни приспособления или с помоща на друго лице.
ЮЗабранено е при работа обработеният детайл да се придържа с ръка или след 
изключване движението му да се спира с ръка.

ГЗабранено е когато стругът е в движение да се извършват каквито и да са манипулации 
~ с  въртящите се части на струга, обработеният детайл, да я почиства, смазва, ремонтира и 

т. щ
12.задължително е измерването на размери от обработения детайл де се извършва само 
при окончателно спряло движение на патронника.
13.Забранено е охлаждане на режещия инструмент да става с намокрени конци.
14. Абсолютно е забранево на струга да се работи с ръкавици.
15. Подаването на ножа към обработваемия детайл да става внимателно и плавно.
16.Забранява се допускането на дълги, виещи се стружки.
17. при обработка на изделия с голяма дължина да се използват люнети.
18. Готовите детайли както и подлежащите за обработка/ да не се разхвърлят около 
струга, а да се подреждат така, че да не пречат на работата.
19.3абранява се подаване и приемане на какъвто и да е предмет през струга, когато е в 

“движение.
20.3абранява се да се спира главното въртеливо движение на струга чрез натискане с 
ръка; върху патронника, планшайбата или обработвания детайл.
2 ГРаботещият е длъжен да спре струга:
а) |К-огато. предстои да смазва, проверява, ремонтира;

кзклточт.. ‘ г. 
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V) когато почиства струга от стружките;
в) при смяна на режещия инструмент;
г) при забелязване на повреда на струга;
д) във всички случаи, когато се отделя от струга /напусне работното място/
22.Стругарят е длъжен преди да включи струга в движение: .
а) да провери в какво положение се намират ръчките за включване и изключване;
б) да завърти на ръка шпиндела, за да се увери, че същият се върти плавно;
23.Забранява се работенето с лошо заточен нож. Ножът трябва да е на височината на 
центъра и да е здраво засрепен в ножодържача.
24.3абранява се да се държи отворена скоростната кутия.
25.Стругарят е длъжен по време на работа да стои встрани от супорта и не точно срещу 
хвърчащите стружки.
26.0бработеният детайл трябва да бъде много добре центрован, балансиран и затегнат в 
патронника.
27.3абранено е да се обработва прътов материал, когато свободният край излиза по-вече 

. от 100 мм. от шпиндела.
28.На пода до струга където стои работника през време на работа, да се поставя 
подходящо изработена дървена скара.

;-с / И Н С Т Р У К Ц И Я
л)пр::е - .
г) - за безопасна работа с с пробивна машина /БОРМАШИНА/

^  л) ьъг . :• ;
1. Др . работа на пробивна машина /бормашина/ се допускат ученици, преминали
инструктаж и обучение по БХТ и ПО и да са медицински освидетелствани.
2. Работниците, които работят на бормашина задължително трябва да ползват работно 
облекло и лични предпазни средства, като:
а) , кепе /боне/ с прибрани в него коси;
б) закопчано и прибрано към тялото работно облекло;
в) подходящи обувки за крака;
3. Преди да започне работа на бормашината работникът е длъжен:
а) -да провери изправността и действието на механизмите на машината като ги включи на 
празен ход;
б) -да провери наличността и се убеди в изправността на предпазните средства. Корпусът 
на машината трябва да бъде занулен и заземен.
в) ~да подготви и провери изправността на инструментите и приспособленията, които ще 

^  му .бъдат необходими за предстоящата работа;
г) да оосигури достатучна осветеност;

^•.Работещият на бормашината е длъжен правилно да поставя свредлото, като го центрова 
и здраво стегне в патронника.
5. когато бормашината е в движение е забранено поставянето на свредлото или 
патронника.
6. Подаването за обработка на ръка да става с не особено голям натиск на режещия 
инсткрумент.
7. Работещият на бормашината е длъжен да следи непрекъснато за правилния ход, за 
правилното мъртене на свредлото при пробиването. Особено внимание да се обръща за 
положението и стабилността на обработваемия предмет.

... При пробиване на отвори на дребни детайли се забранява последните да се държат 
сръка.г,-г -
8. При разцентроване машината да се спира веднага.
9. Пробивните машини, предназначени за пробиване на отвори в голямо-габаритни и 
тежки денайли, да са снабдени с подемно-транспортни съоръения.
10. Когато закрепването на вложките на режещите инструменти към шпиндела на 
бормашината става с клинове, последните да не стърчат извън повърхнината на 
шпиндела.

"" му бъда:; м: :
ГМ ТО Т "V'
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и.при прооиване с автоматично подаване на материали, образуващи навиваща се 
стружка, приспособления за установяване и закрепване на обработваемите детайли да 
има стружкоотражатели.
12.Механизмът за закрепване на патронниците да действа сигурно, да предотвратява 
изпадането и да позволява точно центроване на режещите инструменти.
13.Обработваните детайли да са здраво и сигурно закрепени към работната маса на 
пробивната машина посредством стиски, притискани, приспособления.
14.3абранено е да се работи на настолна бормашина, която не е монтирана стабилна маса 
или специална поставка, осигуряваща неподвижност, устойчивост и удобство през време 
на работа.
15.Механизмът за връщане на вретеното на бормашината трябва да осигурява неговото 
надеждно преместване в изходно положение по цялата дължина на хода.
16.3абраненое е да се работи с бормашината, когато има необезопасени обекти /открити, 
незатворени/ въртящи и движещи се части.
17.Поставяне и снемане на детайла за обработка, режещия инструмент. Ар. да става при 
окончателно спряла машина.
18.Забранено е почистваненето на стружки да става с ръка. Това да се извършва с кука, с 
малка метличка, четка и др.
19.Поставянето и свалянето на детайли за обработване с тегло над 16 кг. да става с 

* подемни приспособления или с помоща на второ лице.
20.3абранено е когато бормашината е в движение да се извършва почистване, смазване, 
ремонтиране и т.н.
21-.Задължително е измерване на размери по обработваемия детайл да става само след 
окончателно спиране движението на шпиндела.
22;Забр.анено е охлаждането на режещия инструмент да става с намокрени конци.
23 .Забранява се ползването на ръкавици при работа с бормашина когато е в движение. 
24;0бработваните детайли да се подреждат така, че да не пречат на работата
25, Работникът е длъжен да спре бормашината:
а) когато предстой да смазва, проверява, ремонтира;
б) когато почиства машината от стружки;
в) при забелязване на повреда в машината;
г) при всички случаи когато се отделя от бормашината напуска работното място/
26. Работникът е длъжен преди да включи бормашината в движение да провери в какво 
положение се намират ръчките за включване и изключване.
27.3абранява се работа с лошо заточени режещи инструменти.

18 3-г~"■ , - 
^  И Н С Т Р У К Ц И Я

10 Г1 ос- за безопасна работа с електрическа ютия

М.Преди пускане на ютията да се провери и установи дали тя е в изправ- ност. 
При.неизправност на ютията, същата се спира и се извиква енергетика.
Ютията трябва да бъде занулена.
При започване на работа, работното мястото да бъде в пълен ред.
Преди започване на работа, тъканите се сортират според тяхната топлоустойчивост. 
Никога «е пълнете резервоара за парно гладене при включена ютия.
През време на работа не трябва да се разговаря или поглежда встрани.
За да се избегнат повреди по гладещата повърхност оставяйте ютията в изправено 
положение.
Сдед приключване на гладенето, подсушете и почистете гладещата повърхност.
10. п - Да не се оставя пълен резервоара за парно гладене, както и включена ютията след 
приключване на работа.
1 ЬЮтията да не се поставя върху горими повърхности, а върху специална поставка. 

ИНСТРУКЦИЯ
За безопасна работа, хигиена на труда и пожарна .безопасност в кабинет по 

-електротехника



нощи изисквания:
Подът на кабинета по електротехника трябва да бъде електроизолационен, сух, равен,

. пригоден за ежедневно почистване от прах и други отпадъци.
Превключвания в схемата на упражнението да се извършва само при изключено 
напрежение.
Всички апарати, съоръжения и измервателни уреди, употребявани в кабинета по 
електротехника, следва да се изправни и да имат ясно означени параметри, схеми.
Преди подаване на напрежение към учебната ел.схема трябва да се провери 
съответствието при защитите, сеченията на проводниците и включените мощности. 
Включването на учебната ел."схема под напрежение да става от учителя.
6. На работните места когато се работи с II = 220У следва да има: 
6.1 .Инструкция за работа.

6.2.0 писание на последователността на пускане в действие на схемата и
6.3 .Указание за безопасна работа и пожарна безопасност.

7. Всички инструменти с които работят учениците да се използват от тях само по 
предназначение.
Учениците трябва да спазват следните изисквания:
Влизането в кабинети става организирано под ръководството на учителя.
Внимателно да изслушат тази инструкция и се разпишат в книгата за безопасност на 
труда в първия час от раздела.

^  Да изпълняват даваните от учителя указания за безопасна работа.
Да бъдат подготвяни за работа според изискванията от учителя за съответния час.

^  Да; изпълняват с необходимото старание и съсредоточеност поставените им задачи за 
изпълнение.
Грижливо да се отнасят към определените им работни места и инструменти за работа.

Противопожарен ред и електрическа безопасност:
1 .т]Забранено е включването на каквито и да е схеми и уреди под напрежение от 
учениците.
Ел.инсталация да се поддържай изправност ако има и табло да се изключи напрежението 
след работа.
Забранява се оставянето на ел.схеми, машини, уреди под напрежение след работно време. 
Противопожарните уреди и съоръжения да се поддържат изправни и годни за действия. 
Внимание: късото съединение е предпоставка за пожар. Хигиена в учебния кабинет.
След работа учениците почистват и подреждат работното си място.
По време на часовете въздуха в стаята да е чист (проветряване).

:л. ... И Н С Т Р У К Ц И Я
^  ..п ,. за безопасна работа с електрическа готварска печка
— . пускане на готварската печка да се провери и установи дали 

тя е в изправност.
* При неизправност на готварската печка, същата се спира и се извиква енергетика.
След завършване на работа, готварската печка се изключва и почиства.
Готварската печка трябва да бъде занулена и заземена.
При започване на работа, мястото около готварската печка да бъде в 

т пъден ред.
Особено да се внимава течностите в съдовете да не изкипят или разлеят 
През време на работа не трябва да се разговаря или поглежда встрани.
Да не; се оставя включена готварската печка след приключване на 

.; работа.

Вм:: а:: ИНСТРУКЦИЯ
(1Г)Г.г г . - за безопасна работа с настолна лостова ножица

Преди, започване на работа работещия е длъжен да установи изправността на лостовата 
ножица.

. На лостовата ножица не се допуска да работи повече от 1 човек.

тя е



гаоотещият в никакъв случай не трябва да поставя ръцете си в зоната на рязане, около 
горния (подвижен) и долния (неподвижен) нож на ножицата.
Заготовките трябва предварително да се очертаят.
Работещият дължи здраво очертаната заготовка с лявата си ръка, а с дясната движи лоста 
нагоре и надолу.

, В процеса на рязане работещият следи непрекъснато с поглед режещия ръб на 
подвижния нож да съвпада с очертаната линия на рязане.
Не поставяйте ръцете си върху очертаната линия на рязане.
Пазете ръцете си от острите ръбове на вече отрязаните предмети за това ще спомогне 
правилното подреждане на работното място.

УЧЕНИЦИ по време на провеждане на занятие в кабинет

Да изслушват внимателно инструктажа от учителя за правилно и безо-пасно провеждане 
на практическите опити и поведението , което трябва да се спазва.
Учениците да се разписват за това че са инструктирани за съответното занимание, с което 
удостоверяват, че са запознати с правилата и изиск-ванията за безопасност и че се 
задължават стриктно да ги спазват.
През дреме на занятието да изпълняват и спазват с голямо внимание изискванията за 
безопасност и особено при действия, при които са ангажирани две или повече лица.
Предат да напуснат кабинета , да предадат на преподавателя всичките ползвани 
материали и уреди и да почистят работните си места.
При злополука заедно с учителя веднага да вземат мерки за оказване на необходимата
помощ на пострадалия.
б.На,учениците строго е забранено :

А/ самоволно да извършват дейност, която не е свързана с провеж- даното 
занятие;

Б/ да извършват поправки на електрически уреди, инструменти, инсталации, 
съоръжения, приспособления и други ;

В/ да разхвърлят безразборно предмети около работното си мяс 
УЧЕНИЦИ по време на провеждане на занятие в кабинета по компютри
1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавател.
2. Всякр работно място в компютърния кабинет е номерирано и постоянно за работещите 
на него ученици по време на курса на обучение.

уЗ. ч  Учениците в началото на курса на обучение подписват декларация,че са запознати с 
техниката на безопасност на труда.
4Д1о- време на работа в компютърната зала учениците са длъжни стриктно да спазват 
всички инструкции на преподавателя.
5.-Всеки-ученик носи персонална отговорност за своето работно място.
6.Забранява се използването на лични дискети от обучаваните.

* 7.Не се разрешава на учениците да разместват компютърна техника,както и да я 
използват за лични нужди.
8,Забранено е влизането на ученици в компютърни програми,които не са съобщени на 
преподавателя.
9.3абранява се разлепване и унищожаване на гаранционните лепенки,поставени върху 
комшртрите.
10.Ако по време на учебните занятия ученик констатира повреда или неизправности 
длъжен- незабавно да съобщи на преподавателя,за което се съставя констативен 
протокол,на който се подписват двете страни- обучаем и преподавател.
1 ЦСлед приключване на учебните занятия учениците са длъжни да оставят работното си 
място в добро състояние.
Запознати с настоящия правилник

п ;> пг.:



ИНСТРУКЦИЯ
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КАБИНЕТ ПО ХИМИЯ

1 .Да се спазват изискванията на ПБТ за устройство и обзавеждане на кабинета по Химия 
в училище, Правилникът за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 
труд и нормативните и поднормативни актове.
2.3а обучение в кабинета по химия се допускат ученици, които са премина-ли начален 
инструктаж и инструктаж на работното място по безопасност и хигиена на труда и 
противопожарна охрана по утвърдените програми.
3. Преди започване на занятието в кабинета по химия учителят да инструк-тира 
учениците, а те от своя страна да изслушат внимателно инструктажа за безопасните 
начини за провеждане на предстоящие опити.
4. Не се допуска по време на учебното занятие учениците да работят само-стоятелно, без 
наблюдение от учителя.
5.Оставане на ученици през време на почивката в кабинета без присъствие на учител не 
се допуска.
6. При неяснота от страна на учениците при провеждане на опита да искат съвет от 
учителя.
7. Всяко повтаряне на опита или извършване на други да става само след съгласието и под
наблюдението на учителя. ,
8. Към учениците да се проявява взискателност за точна и вярна работа с химическите 
препарати и вещества и познаване на несъвместимите един към друг химикали.
9. На учениците се ЗАБРАНЯВА :

,, у,., ,:?1 да опитват на вкус веществата ;
•рзуз -/ да използват неизмити съдове ;
2.3 а У да хваЩат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени 
ГГКСТр' Ръце ’
прот-т? да насочват отворите на епруветките към хора или към соб- ствените си

л и ц а ‘ .
VI- е; ; • ’/  да изнасят извън кабинета химически вещества; 
качггУ да внасят храна и да се хранят в кабинета по химия .

Щ. При нагряването с различни видове нагреватели под тях се поставя подложка от 
азбест.
11;. ,При дестилация на разтвори да не се допуска пълно отделяне на теч-ността, за да се 
избегне,счупването на апаратурата и/или евентуално изга-ряне.
\% Забранено е пренасянето и преливането на разяждащи и отровни хими-чески 
вещества в обемисти съдове от учениците.

\>гЗабрадено е наливането на вода в съд с концентрирана сярна киселина.
4. концентрирани киселини и основи се неутрализират с разредени разтво ри на основи, 

които преди това се разреждат с дестилирана вода.
15. --Вземането на алкални метали и на техните окиси и хидроокиси , трябва да се 
извършва с пинсети или с порцеланови / пластмасови / лъжички .
16. Шишета с бром, водороден прекис, флуороводородна киселина и други разяждащи 
течности трябва да се отварят така, че гърлото им да бъде насо-чено в посока, където 
няма други лица.
18. Всички отровни вещества /циадови соли, живачен хлорид, арсенови соли, разтворими 
соли на бария, бруцин, серовъглерод, бял и жълт фосфор и други / се съхраняват в добре

* затворени съдове и специални шкафове,
които се заключват. На съдовете се поставят етикети с надпис“о т р о в а “
19. По време на работа с отровни вещества е забрадено храненето в каби-нета / 
лабораторията /.
20 Остатъците от разтвори на отровни вещества се изхвърлят или унищо-жават , съгласно 
указанията на преподавателя.
2^Олед работа с отровни вещества ръцете задължително се измиват!
22. Забрадено е съхранението на напитки и . хранителни продукти в съдове, които се 

— употребяват в химическата лаборатория /кабинета/.

л ?I... .



а з . неактивните стъкла не трябва да се запълват повече от 2/3 от обема им. Това е от 
съществено значение за лесно изпаряващите се вещества и за те-зи , при които се отделят 
газове.
24. Всеки реактив да се поставя на точно определено място, съобразно съвместимостта 
му с другите химически вещества.
25. Забранено е поставянето на химически вещества без етикет .
26. Забранено е смесването на бертолитова сол с органически вещества.
27. При нагряване нахимикали в епруветки е необходимо отворът им да не бъде насочен 
към работещия или към тези , които са в съседство.За равно-мерното нагряване целият 
обем на течността внимателно да се движи и върти епруветката над пламъка.
28. Забранява се оставянето на лесноизпаряващи се течности в открит съд .

. 29. Забранява се директно изхвърляне в канализационната система на отра-ботени
разтвори, съдържащи отровни , запалителни или разяждащи вещества. Същите да се 
събират в съдове и след съонветна обработка /неутрализация/ да се изливат в каналите .
30. Забранява се да се изхвърлят в съда за отпадъци каквито и да са отпад-ни материали , 
напоени с бензин, газ или други леснозапалими вещества.
31. Горящи вещества /бензин,етер,терпентин и други/, които не са разтво-рими във вода, 
да не се гасят с вода.
32. Всички ученици трябва да*бъдат запознати с начините за работа с пожарогасителните 

^  средства.
33. На учениците е забранено да извършват поправки на електрическите уреди, 
инсталации, съоръжения и други такива в кабинета.

^  ;Т  р '; ..

И Н С Т Р У К Ц И Я
о7 ту . ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

•' В КАБИНЕТА ПО ФИЗИКА
0 0 СМ Т-7.» V

1 .Да се спазват изискванията на ПБТ в училище, на правилника за осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд и другите нормативни актове.
2.^а обучение в кабинета по Физика се. допускат ученици, които са преминали 
инструктажите по БХТи ПО по утвърдените програми.
3 .В непосредствена близост /в съседство/до кабинета по Физика да има хранилище за 
съхраняване на уреди и друга апаратура.
4.3 Електрическата инсталация трябва да бъде в съответствие с изисквани-ята на 
Правилника за устройство на електрическите уреди и Правилника по БТ при 
експлоатация на електрическите уреди.

\^5.Всичщ  ползвани за опитна работа електроуреди,електрически съоръже-
~ния,инсталации,шнурове,контакти,щепсели,електрически лампи и т.н. трябва да бъдат 

сигурно обезопасени против директен и индиректен допир с електрически ток.
6. Включването и изключването на напрежението за работните електричес-ки табла да 
става само от учителя при съблюдаване на мерките за сигур-ност.
7. Преди започване на занятието в кабинета по Физика учителят да инструк
тира учениците , а те от своя страна да изслушат внимателно инструктажа по безопасните 
изисквания за провеждане на предстоящите опити, като се обърне внимание на опасните 
моменти.
8. Не се допускат учениците да работят самостоятелно без наблюдение от учителя. 
9.0ставяне на учениците през междучасията в кабинета по Физика без присъствие на 
учител не се допуска.
Н0.Нри възникване у учениците на въпроси след започване на опита,те да спират работа и 
да поискат съвет от учителя.
1Е Всяко повторение на опита или извършване на други опити да става с разрешението 
научителя.
12. На учениците се забранява да извършват поправки на електрическите уреди, ел. 
инсталацията, съоръженията и други в кабинета по Физика.



ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ПРОВЕЖДАНЕ 
НА ЗАНЯТИЯТА ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ

И СПОРТ
ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН

Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени.
Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от 
нараняване.
Да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части 
/винтове,обтегачи,възли,скоби и други/
Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намаляват удара при отскоци от 
уреди или евентуални падания
Да се осгуряват средства за увеличаване на триенето между контакт-ните части на тялото 
и уреда /например магнезий за ръцете при игра на високи уреди, за краката при игра на 
греда и др./.
Да се поддържа ред и последователност при изпълнението на упражне-ния, които са 
свързани с повишена динамика, равновесие, статични нап-режения и други и крият 
опасност от сблъсквания, падания при разсей-ване на вниманието или уплаха и др. 
Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълне-ние на трудни 
елементи от упражненията и да осигури пазене в случай на несполучливи опити 
/например при подскоци и отскоци/
Абсолютно необходимо е да се следи за физическото и психическото състояние на 
учениците; при наличие на отклонения от нормалното да не се изисква изпълнение на 
трудните елементи.
На-момичета, ненавършили 15 год. възраст, не могат да се възлагат физически 
упражнения, които могат да увредят или причинят дефор-мации на органи в областта на
малкия таз.
Задължително е учениците да имат спортно облекло . В час се допускат само ученици в 
игрално облекло.
Играта с топка да бъде с умерена сила, за да се предпазят от удар учени-ците , стъклата и

О

осветлението.> МЧ'..,иТ ; ..
Кж^ренето по шведската стена без наблюдението на учител е абсолют-но забранено . 
Йа учениците се забранява влизането във физкултурния салон без учител.
Забранява се ритането на топка в салона.
Забранява се внасяне на закуски в съблекалните и салоните.
Забранява се дъвченето на дъвка по време на час по физкултура.
Задължително е пазенето на съблекалните чисти.
ШПущенето е абсолютно забранено.

ФИЗКУЛТУРНА ПЛОЩАДКА

Физкултурната площадка трябва да бъде постлана с масивна настилка/асфалт/. Тя трябва 
да бъде с намалена твърдост, за да не се допускат наранявания на краката при бягане или 
на тялото при падания.
Баскетболнте табла,хандбалните врати,волейболните колони - и др.трябва да бъдат 
закрепени здраво и стабилизирани.
Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани.
При хвърляния на уреди строго да се съблюдава да няма хора на мястото на попаденията 
или в периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатият уред.
Местата за занимания по физическо възпитание трябва да отговарят на хигиенните 
изисквания за осветление, чистота на въздуха,температура-та,настилката,разположението 
на уредите и други.
Организирането и провеждането на спортните игри в училищния двор става само в 

• присъствието на преподавател. Не се допуска учениците да играят самостоятелно , без 
наблюдение от учител.



На учениците строго се забранява катеренето по дърветата в двора на училището, по 
оградата, спортните съоръжения на физкултурната площадка и др.
Забранява се игра и хвърляне на остри или твърди предмети в училищ-ния двор и 
физкултурната площадка.
Учениците се задължават строго да спазват указанията и изискванията на учителя, водещ 
часовете по физическо възпитание.
10.Ако по време на час по физическо възпитание топката падне на улицата, ученикът 
внимателно излиза на уличното платно под наблюдението на преподавателя.

С настоящата инструкция са запознати учителите, преподаващи физическо 
възпитание и класните ръководители на учениците от 1-1У кл.

Учителите по физкултура се задължават да инструктират учениците от всички 
класове за безопасност в часовете по фзическо възпитание.

Спазването на настоящата инструкция е задължително за всички.
За неспазване на настоящата инструкция всеки ученик носи индиви-дуална 

отговорност.

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ПРИ 
ПОЧИСТВАНЕ И ХИГИЕНИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩЕТО 

ОТ ЧИСТАЧКИ И РАБОТНИК ПО РЕМОНТ И ПОДДРЪЖКА
гл1 д.,-

Ца- време на работа с опасни за здравето химикали прозорците на клас-ните 
стаи,кабинетите,залите и канцелариите задължително се отварят.
При работа с препарати, нараняващи кожата, дасе ползват ръкавици и се пазят 
останалите части на тялото.
Почистването на прозорците да се извършва след внимателно отваряне на същите и на 
изправни /стабилни/ маси или стълби.
При почистване на прозорците или подмяна на осветителните тела кач-ването и 
слизането да става изключително внимателно при спазване правилата за безопасност. 
Изпълнението на служебните задължения да става само в работно облекло.
Събраните отпадъци и листа от двора на училището да се изхвърлят. Забранено е 
запалването на събраните листа и отпадъци.
При забелязани счупени стъкла, контакти или електрически ключове да се съобщи 
веднага на домакина и на училищното ръководство. Да не се пипат или правят опити да 
се отстраняват без знанието на длъжностно-то лице.
При подмяна на осветителните тела , ремонт на учебно-технически 
средства,съоръжения,машини,ел. печки,пишещи машини,компютри и други,
задължително същите да се

* Извършването на ремонта на електрическите табла да става само при успоредното 
.^изключване на електрическата мрежа.
~ След приключване на учебните занятия за деня, чистачките задължител-но проверяват за 

забравени включени електрически уреди,УТС и лампи.
Преди началото на учебните занятия по време на отоплителния сезон огнярът всяка 
сутрин проверява състоянието на радиаторите в класните стаи. При констатирани 
нередности незабавно уведомяцд домакина,учи-лищното ръководство или ПДАД.
Преди началото и след края на учебните занятия работникът по ремонт и поддръжка 
задължително проверява състоянието на вратите,чиновете, масите,бюрата,шкафовете и 
осветлението. При констатиране на неред-ности незабавно пристъпва към отстраняването 
им, като своевременно уведомява училищното ръководство.
Цочистването на паркета става през ваканцията, като чистачките спаз-ват правилата за 
работа с опасни химикали.

05 ■СТСТТ

И Н С Т Р У К Т А Ж
на помощния персонал от медицинския специалист 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

След пг:--



-за поддържане на хигиената в училищната сграда и дворните площи, чистачките са 
длъжни да :
1.Извършват редовно и качествено почистване на класните стаи,учебните 
кабинети,коридори,фоайета,сервизни помещения /подове, врати, прозорци,
цокли,чинове,мебели,пердета,килими,дворни места,тротоарите около учи-лището
,физкултурния комплекс-салони,площадки и други.
1.1.за да се осъществи добро и качествено почистване е необходимо по-мощният 
персонал да се снабди с достатъчни на брой големи кофи , както и малки кофи;
1.2. п0чистването се извършва на принципа на двете кофи -  в едната кофа се налива вода, 
а в другата миещ препарат и дезинфекционен разтвор ;
1.3. почистването на чиновете и другите работни повърхности става с малката кофа чрез 
забъркване на дезинфекционен разтвор -  2,5 % хипо-хлорид.
Основно почистват училищната сграда и дворните площи през ваканци-ите.
3. Ежедневно почистват:

-/ сутрин, след голямото междучасие, между двете смени и вечер измиват 
коридорите и стълбищата;

-/ след първа и след втора смяна почистват класните стаи и коридо-рите -  
измитане,измиване и почистване на праха от чиновете, прозорците и шкафовете ;

-/ физкултурният салон се почиства сутрин, всяко голямо междуча-сие и между 
двете смени;

длъж ’/ санитарните помещения се почистват след всяко междучасие -  първо се измиват 
с вода, след което с дезинфекционен разтвор ;

^  кабщ-/ Дворните и спортните площадки ;
ц о х д т - /  медицинския кабинет -  измиване на пода, забърсване на повърх-ностите и 

почистване на мивката.
4. Ведкьж седмично се почистват вратите и цоклите.

тУСП:, При използване на дезинфекционни средства, чистачките са длъжни да :
1. |Използват хлорна вар и хипохлорид, както следва :
съхраняват хлорната вар в затворени металически варели на сухо и тъмно място ;
1 . .̂ да приготвят за употреба 10 % разтвор — майка /1кг. суха вар на 10л. топла вода/; 

•жпт.гт г ' 1.3.да използват
приготвения разтвор след избистрянето му;
1.4-; за почистване на повърхности да 1% разтвор, приготвен от 1 л. раз-твор майка и 9 л. 
вода;
1.5. -за санитарните помещения /тоалетни и други/ да използват 2% раз-твор -  2 литра 
разтвор майка и 8 литра вода ;
1.6. да спазват годността на разтвора майка -  7 дни ;
1.7. да съхраняват хипохлорида /бледо-жълта течност/ в затворени бидони;

^  .8. да спазват стриктно срока на годност на хипохлорида -  20 дни ;
'1.9. да приготвят работен разтвор 2,5 % - 250 гр. На 10 литра вода;
% 1.10.за почистване на санитарните помещения да приготвят разтвор от 500г хипохлорид 
и 10 литра вода .

Изготвил и провел настоящия инструктаж : /п/

1. Изпо;: 
съхрдшг

ПРПГСТ“;-.;

1.4. гъ г.::'
вода;

1. /. да г; * *.
1.8. дасг; а: ;
1.9. да гг:..; , 

_ 1. ’0.за гю л

/м.с. Шекерова/


