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О С Н О В Н О     У Ч И Л И Щ Е   “Св.св. КИРИЛ  и  МЕТОДИЙ ” 
село СОКОЛ, община ГЛАВИНИЦА, област СИЛИСТРА 

 
 
 

П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 
 

ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, 
ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ С.СОКОЛ 

 
          І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
     Чл.1. Настоящият Правилник се издава на основание Указание №2 от 
17.05.1996г,Раздел ІV, т.7,Писмо №665/05.09.1996г. на отдел “Образование” Силистра 
и Писмо №06-00-124/96г. На МОН 
     Чл.2. Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогически 
персонал в училището. 
     Чл.3.  Настоящият Правилник включва: 
         1.Задълженията на педагогическия и непедагогическия  персонал по осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обучение, труд. 
         2. Задълженията за провеждане на инструктаж по безопасност на труда от учители и зав. 
учебни  работилници. 
         3. Задълженията за водене и съхранение на книгите за инструктаж при обучението по 
труд и техника, физическа култура, селско-стопански труд, химия,биология, физика. 
         4. Задълженията на учители  и  другия персонал при организирано придвижване на 
ученици / походи,излети,екскурзии,летуване и пътуване до съставните села/. 
         5. Задълженията на длъжностните лица за материално-техническо осигуряване на 
дейностите по безопасност на възпитанието,обучението и труда; 
          6.  Задължението на длъжностното лице, определено със заповед на директора на 
просветното звено, осъществяващо координация и контрол по осигуряване на здравословни  и 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд; 
7. Задълженията на длъжностните лица при организиране на извънучилищни дейности    
по осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание,обучение и труд за 
опазване живота и здравето на участниците в тях: 
        8. Задължения на длъжностните лица за разработване на инструкции за безопасна работа и 
поставенето им  по  работните места и машините и за означаване и маркиране на опасните зони 
по работните места, проходи,площадки и други; 
        9. Задължения на директора на просветното звено на договори с други организации за 
самостоятелно или съвместно изпълнение на ремонти, строително-монтажни, товаро-
разтоварни  дейности за включване на мерки по осигуряване на безопасни условия на обучение 
и труд. 
 
      ІІ. ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 
   Чл.4. При провеждане на учебна, възпитателна, извънучилищна и трудова дейност в 
училище и извън него, да се спазват установените в Р България единни правила, норми и 
изисквания по отношение на: 
1.Ползване на машини, съоражения, апарати, уреди, инструменти, материали и вещества; 
2. Осветителни, отоплителни, водопроводни и канализационни инсталации; 
3.Вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност, сервизни помещения; 
4. Работно/ специално/ облекло; 
5. Съоражения и медикаменти за долекарска помощ; 
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6. Организирано придвижване на ученици, учители и персонал като пешеходци или пътници в 
транспортни средства; 
 
ІІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД. 
Чл.5. Във връзка с опазване живота и здравето на учениците и работещите в училище е 
необходимо: 
             Шенгюл Исмаил- Председател 
             Тунжер Садула – огняр 
             Лиляна Кръстева- начален  учител  
          Да провери състоянието на всички машини, уреди, съоражения и физкултурни пособия 
по отношение на тяхната безопасност. За констатирани нередности комисията да направи 
протокол.За негодни машини, уреди, съоражения и физкултурни пособия, които не подлежат 
на ремонт да се изготви протокол за бракуване. 
  1.   Комисията да предложи по законния ред бракуването на негодните машини, уреди, 
съоражения и физкултурни пособия. 
2. Всеки учител при първо занятие инструктира учениците във връзка с изисквани за  
безопасност, след което се попълва книгата по охрана на труда. 
3.1.Установяват се следните видове инструктаж: 
3.1.1.Начален; 
3.1.2.Периодичен; 
3.1.3.Извънреден. 
     4.Началният инструктаж се провежда индивидуално с ученици и друг персонал и се 
запознават със следното: 
4.1.С основните правила по безопасността и хигиената на труд и противопожарната охрана. 
    4.2. Със съществуващите опасности в района на училището, като опасни машини, места за 
пресичане на улиците, падащи предмети от близки обекти, шахти, канали, спортни 
конструкции на двора, физкултурния салон и др. 
     4.3.С правилата за лична и обществена хигиена, режим на труд, отдих и хранене, 
необходимост от висока санитарно-производствена хигиена и т.н. 
4.4.С общите правила за даване на първа помощ при злополука. 
           4.5.Началният инструктаж се провежда в началото на учебната година и се документира 
в книгат а за инструктаж, която се намира при директора. 
      5.Периодичният инструктаж се провежда на всеки учебен срок в кабинети, работилници, 
класни стаи, физкултурни салони. 
       Особено внимание да се обърне на учениците какво им е позволено и какво е абсолютно 
забранено при работа. 
       5.1.Всеки учител да изготви по предмета си Правила за безопасни условия на труд, които 
са неделима част от книгата за инструктажа. 
        5.2. В кабинетите и работилниците по труд и техника, биология, физика, химия, 
физкултурния салон на видно място да се поставят изисквания за спазване на правилата по 
безопасни условия на труд. 
        5.3. Абсолютно е забранено пребиваване на ученици в кабинети, работилници/физ.салон/ 
без присъствието на учители. 
        6. Извънредният инструктаж да се провежда задължително от Шенгюл Исмаил, в следните 
случаи: 
        а/ след всяка смъртна, тежка или аварийна злополука, пожар, авария или природни 
бедсвия; 
        б/ при констатирани груби нарушения трудовата дисциплина във връзка нормите и 
изискванията на безопасността на труда и противопожарната охрана; 
        в/ по нареждане на контролен орган; 
        г/ по реценка на прекия ръководител  при организиране на ремонти или други дейности с 
участие на работници и специалисти с различни професии, квалификация и опит преди 
започване изпълнението на задачите; 



 3

       д/ с работници и служители, отсъствали от работа  повече от 45 работни дни, независимо 
от причините, след завръщането им на работа. 
       е/ при въвеждане в експлоатация на нови машини, уреди, съоръжения, при промяна на 
работното място. 
       6.1.Тематиката на извънредния инструктаж се определя в зависимост от причините, които 
са наложили неговото провеждане. 
       6.2. Инструктажът да се проведе отШенгюл Исмаил– Председатал и да се документира в 
книга, съгласно Наредба № 3 / 1996год/ 
        
       ІV. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ ПО  
ОСИГУРЯВАНЕ  НА  БУВОТ. 
      Чл.6. Учителите и непеда огическият персонал са длъжни: 
1. Да идват трезви на работа и през време на работа да не употребяват алкохол; 
      2.   Да спазват работното време, графика за дежурствата и да не отсъстват безпричинно от 
работа; 
3.Да изпълняват добросъвестно задълженията си и да пазят повереното им държавно 
/общинско/ имущество; 
4.Да спазват правилника за движение на пешеходците по улиците и пътищата; 
5.Да спазват санитарно-хигиенните изисквания в училище; 
6.Да спазват противопожарните изисквания предвидени в правилниците и наредбите. 
       7.Да изискват поддържането на местата за учебни занятия / класни стаи, кабинети, учебни 
работилници,физкултурен салон, физ.площадки и други/ да отговарят на изискванията за 
безопасност, хигиена на труд и противопожарна охрана. 
       8.По време на провеждане на учебни занятия да се наблюдават действията на учениците с 
оглед недопускане на самоувреждане. 
       9.При извеждане на ученици извънучилище / походи, излети, екскурзии и други/ да 
съблюдават правилата за организирано придвижване. 
      10.Да не се допуска  увеличаване продължителността на учебните часове, съкращаването 
на междучасията, тъй като това води до преумора и намаляване вниманието, увеличаване на 
опасността от злополуки. 
       
       V. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА  БУВОТ 
        Чл.7. Общи задължения на учениците: 
           1.При отиване и връщане от училище да спазват правилника за уличното движение, да 
се пазят от подхлъзвания и падания; 
   2..Стриктно да спазват правилника за вътрешния ред на училището; 
          3.Да изпълняват добросъвестно задълженията си и да пазят училищното имущество-
кабинети, работилници и други. 
         4.Стриктно да изпълняват дадените им указания при работа в учебни работилници, 
кабинети и други. 
         5.На учениците е забранено: 
         А/ Да пушат в района на училището и класните стаи; 
         Б/ Да се надвесват над прозорците; 
   В/ Да се пързалят по стълбищните парапети; 
   Г/ Да се катерят по оградите, дърветата , спортните съоражения в двора на училището 
и други. 
 
       VІ. ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ, 
РАБОТИЛНИЦИ, С МАШИНИ, СЪОРАЖЕНИЯ, ИНСТРУМЕНТИ 
       Чл.8. Учебните работилници, кабинети, салони за физкултура и други трябва: 
        1.Да бъдат в помещения с благоприятни условия за работа,  които ще осигурят минимално 
напрежение на нервната система и сърдечно-съдовата дейност на ученика, ще съдейства за 
намаляване на умората, а оттам и опасността за злополуки 
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2. Да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори – микроклимат, 
осветление, вредни вещества, шум, вибрации и др. 
3. Да бъдат напълно механично, електро и пожарообезопасени; 
4. Да бъдат снабдени с инструкции за безопасна работа и със задълженията на учениците по 
време на учебната работа. 
 
    VІІ. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ОРГАНИЗИРАНО ПРИДВИЖВАНЕ  НА 
УЧЕНИЦИ. 
1. Пешеходците, които участват в движението по пътищата, са длъжни да спазват 
установените правила, да не създават опасност или пречка в движението. 
2. Пешеходците се движат по дясната страна на тротоарите, а ако няма такива- по банкетите. 
3. Допуска се движение по пътното платно в случай на организирани шествия, колони, или 
процесии. 
4. Пътниците могат да бъдат превозвани с обществени превозни средства предназначени 
специално за това; 
5. Качването и слизането да става през вратите след като превозното средство е спряло и 
винаги от към страната на тротоара. 
6. Превозването на деца с товарни автомобили е забранено.Може да се извърши по 
изключение в случая на бедствия, като всяка група се придружава най-малко от двама 
възрастни. 
 
VІІІ. ДЕЙНОСТ  В СЛУЧАИ НА АВАРИЯ, ПОЖАР ИЛИ ПРИРОДНО БЕДСТВИЕ 
 Чл.17.В случаи на пожар, авария или природно бедствие, директорът, педагогическия и 
обслужващия персонал са длъжни: 
1. Незабавно да съобщават за възникналата ситуация в противопожарната служба и другите 
органи за оказване на помощ и да дадат сигнал за тревога; 
2. Да предприемат всички зависещи от тях мерки за извеждане на децата, учениците и други 
лица от помещенията; 
Най-малките се евакуират първи. Евакуацията да започва от помещението, където е 
възникнала аварията, пожара или помещението, засегнато най-много от природното бедствие. 
3. Да преброят всички евакуирани ученици и наличието им да се свери с поименния списък 
на групата или класа; 
4. Да изпратят изведените деца и ученици на безопасно място; 
5. Незабавно да започнат действия за потушаване на пожара, спиране на развитието на 
опасностите от аварията или бедствието; 
6. Да окажат първа долекарска помощ на пострадалите, като се започне с тези намиращи се в 
абсолютно тежко състояние и на най-малките; 
7. Да отделят лице за посрещане на пристигащите групи за оказване на помощ, което да дава 
ясна информация за случилото се, кои са евакуираните и в кое помещение са останали; 
8. Да оказват пълно съдействие на групите за помощ; 
9. За всяка авария, пожар или природно бедствие да се изготви конкретен план за действие; 
10. Планът за ликвидиране на авария, пожар или природно бедствие да се знае от всички от в 
училище/ ученици, педагогически и друг персонал/. 
 
  ІХ. ИЗИСКВАНИЯ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОРИ ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА 
СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИ И РЕМОНТНИ РАБОТИ С ВЪНШНИ ФИРМИ И 
ОРГАНИЗАЦИИ 
   Чл.18./1/ При изпълнение на СМР условията на действащо учреждение, както и навременно 
спряно от експлоатация такова, да става при спазване на инструкцията по БХТПБ, 
съответстващата на конкретните условия на работа.Инструкцията по БХТПБ се изработва и 
утвърждава съответно от ръководителя на предприятието – главен изпълнител на строежа, и 
ръководителя на учреждението, като двамата ръководители носят солидарна отговорност на 
БХТПБ за дейностите, които ръководят. 
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             /2/ Преди започване на СМР в условията на ал.1, техническият ръководител на строежа 
и съответният ръководител на действащото учреждение се задължават да съставят двустранен 
протокол, с който се установява, че от двете страни са осигурени необходимите мероприятия 
по БХТПБ, осигуряващи изпълнението на работите в съответствие с инструкцията по БХТПБ. 
             /3/ При неспазване на мероприятията по ал.1 и 2, в резултат на което се създават 
условия, застрашаващи здравето и живота на работниците, техническия ръководител на 
строежа се задължава да спира с писмено предписание изпълнението на СМР до отстраняване 
на опасните и вредни производствени фактори. 
         Чл.19. /1/ Настоящият Правилник да се доведе до знанието на всички ученици, учители и 
друг персонал в училище, а на родителски срещи – и на родителите; 
                    /2/ На заседание на педагогическия съвет да се анализира състоянието по 
безопасността на възпитанието, обучението и труда в училище и се приемат мерки за 
подобряването му; 
                   /3/  Контрола по изпълнението на настоящия Правилник възлагам на  Шенгюл 
Исмаил.        

 
         

 
 

        
                                                                                                         Директор : _________________   
                                                                                                                              / Зюбейде Насуф/   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


