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              Раздел І. Общи положения :           

 

Чл.1.Този правилник е разработен на основание чл.5 ал.1 от  Инструкция 

за изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание,  

обучение и труд в системата на народната просвета от 5.VІІ.1996 г.   

   

Чл.2. Правилникът  се отнася за учениците, педагогическия и не 

педагогическия персонал в училището и урежда техните права и 

задължения по осигуряване и контролиране на безопасни условия на   

обучение  и труд и безопасно обучение в интернет среда от разстояние 

 

Раздел ІІ.  Изисквания за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение  и труд: 

 

   Чл.3. За  осигуряване на  безопасни условия на обучение , възпитание и 

труд при  провеждане на УВП се спазват установените в Р. България единни 

правила , норми и изисквания по отношение на:                 

1. Собствени  съоръжения , апарати, уреди, инструменти и вещества. 

2.Осветителни, електрически инсталации, отопления, водопроводни и 

канализационни инсталации. 

3. Работно облекло, лични предпазни средства, специално работно облекло, 

4. Съоръжения и медикаменти за до лекарска помощ. 

5. Организирано придвижване на ученици, педагогически и не 

педагогически персонал като пешеходци или пътници с училищен автобус и 

транспортни средства на чужди превозвачи. 

 

     Чл.4. За осигуряване на безопасни условия се спазват  установените в 

Р.България правила, норми и изисквания, когато учениците, педагогическия 

и непедагогически персонал или лица от други организации извършват 

самостоятелно следните дейности: 

1. Поддръжка на материално-техническата база. 

2. Ремонт на осветителни електрически инсталации, отоплителни, водопро- 

водни и канализационни инсталации. 

  Чл.5. Правилникът задължава да се спазват в училището установените в  

Р. България ведомствени правила и норми на безопасни  условия на труд. 
                                                                                                                                                                          

Раздел ІІІ. Организация на дейности по осигуряване на безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд. 

 

    Чл.6. Правилникът се  отнася и изпълнява от учениците, педагогическия 

и непедагогическия персонал, както и за лицата, които по различен повод се 

намират в учебната среда, площадките и терена. 
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    Чл.7. Правилникът включва задължения за провеждане на инструктаж по 

безопасни условия на работа в училище. 

Чл.8. Правила за работа на учители и учители ЦДО, съгласно указание за 

безопасна работа на МОН  :  
 

        ал.1 По химия и биология 

                              1. По химия и биология,  могат да преподават само лица с 

необходимото образование и педагогическа правоспособност, запознати с 

методиката и техниката на химическия експеримент. 

                             2. Учителят се грижи за съхраняването и попълването на  

имуществото през цялата учебна година. Той следи за поддържане на 

необходимия ред и чистота. 

                             3. Учителят подготвя необходимите химикали и помагала, 

проверява изправността на апаратурите и чистотата на реактивите, взема 

съответни предпазни мерки при провеждане на демонстрационни опити. 

                            4. Учителят провежда опитите като спазва всички изисквания на 

методиката и техниката на химическия експеримент, без да пренебрегва 

предписанията за охрана на здравето на учениците и опазване на околната 

среда. 

                            5.Без да преувеличава опасността, учителят трябва да 

предупреждава учениците при опити , съпроводени с гръм , опасност от 

експлозия , пожар , отравяне и други. 

            6. Особено внимание от страна на учителя изискват работата с 

електрически уреди, леснозапалими, взривоопасни, задушливи и отровни 

вещества, които трябва да се съхраняват в отделни заключени шкафове в  

хранилището. 

            7. Учителя дава за изпълнение на учениците само безопасни опити, 

насочва ги към използване на малки количества  вещества и следи строго за 

съблюдаване на общите правила за работа  и конкретните указания по 

техника на безопасност. 

            8. За осигуряване на ред, чистота и безопасност при работа в часове 

за лабораторни упражнения е необходимо да се спазват следните общи 

изисквания: 

          - Учениците работят с подготвените реактиви, съдове и прибори само 

след  разрешение на учителя, като изслушат или прочетат необходимите 

указания за провеждане на опити. 

          - Всеки ученик поддържа ред и чистота на работното си място, като 

следва всички изисквания за техника на безопасност. 

          - При нещастен случай трудности или забелязани нередности 

учениците се обръщат към учителите. 

          - Дежурните ученици влизат първи и излизат последни от стаята, 

където се провежда обучението  и заедно с учителя се грижат за спазване на 

реда, чистотата и техниката на безопасност. 
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          - При работа с вещества  не се допуска  пряк допир в тях. Миризмата 

се установява чрез отвяване с ръка, а вкусът изобщо не се опитва. 

          - При нагряване на веществата отворът на съда не  трябва да сочи 

околните. Процесът се наблюдава отстрани, а не отгоре. 

           - Преди да напусне кабинета всеки ученик почиства и подрежда 

работното си място и измива ръцете си с вода и сапун. 

          ал 2. По физика:  изисквания на техниката на безопасност: 

1. При работа с електрически ток, за да се избегне опасността от токов удар 

е необходимо да се съблюдават следните правила: 

          - Всички ел. уреди, захранвани от мрежата, да притежават  метален 

корпус, занулен посредством щепсел-контакт от системата “шоко”. 

           - Съединителните проводници и изолаторните части на всички уреди 

да притежават добре, ненарушена изолация 

           - Включването на  уредите към източника на ток да става с една ръка, 

като се допираме само до изолираните части. 

           - Допирането до  оголените ток носещи части, когато са под 

напрежение не се допуска. 

           - При работа с електрически ток винаги да се стои върху сух под, 

който е добре изолиран от земята. 

           ал.4 По физическо възпитание и спорт 

                         Охрана на труда на учениците в часовете : 

            1. Всички ученици да участват в часовете само с указаните  от 

учителя подходящи екипи. 

            2. Учениците да ползват  уреди и  пособия за часа само по 

предназначението им и  в присъствието на учител, като стриктно спазват 

дадените от него указания. 

            3. Своевременно да уведомяват учителя при неизправности в 

ползваните от тях уреди и пособия. 

            4. Учениците да не се качват и катерят по баскетболните 

конструкции, табла и рингове в салона и спортната площадка. 

            5. Уредите и таблата трябва да бъдат здраво  и неподвижно 

закрепени. 

            6. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени  и крият 

опасност от нараняване. 

           7. Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намаляват 

удара при отскоци от уреди или от евентуални падания. 

           8. Да се  поддържа ред и последователност при изпълнение на 

упражнение, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични  

напрежения и др.  и крият опасност от сблъсквания, падания при разсейване 

на вниманието или уплаха и др. 

            9. Ръководителят на упражнението трябва да оказва  помощ при 

изпълнение на трудни елементи от  упражненията  и  да осигури пазене  в 

случай на несполучливи опити-при прескоци, отскоци и др. 
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          10. Абсолютно необходимо е да се следи за физическото и 

психическото  състояние на учениците и при  наличие на отклонения от 

нормалното, да не се изисква изпълнение на трудните елементи. 

         

Чл.9. Задължения на педагогическия и непедагогическия персонал 

по организиране на безопасни условия на възпитание, обучение  и труд. 

1. В часа на класа класните ръководители в началото на учебната 

година провеждат начален инструктаж, като запознават учениците с 

изискванията за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание 

и труд. 

2. Класните ръководители запознават учениците със схемата  за 

разположение на помещенията  и пътищата за евакуация при пожар. 

3. Абсолютно е забранено пързалянето по парапета на  стълбищата,  

навеждането  и изхвърлянето на предмети от прозорците. 

4. Класните ръководители и отговорниците по кабинети проверяват 

състоянието на секционните шкафове, тяхното укрепване и осигуряват 

безопасното им използване. 

5. За пътуващите ученици, класният ръководител в часа на класа 

напомня  за спазването на Закона за движението по пътищата и правилата за 

ползване  на транспортните превозни средства. 

6. Дежурните учители следят за нормалното придвижване на учениците 

по коридорите и стълбищата и следят за поведението на същите в класните 

стаи, коридорите и стълбищата. 

7.Преди провеждане на лабораторни упражнения учениците 

предварително се инструктират от учителя за безопасна работа. 

8. При експлоатация на  отоплителния котел, лицето, извършващо 

почистването, зареждането и запалването  е отговорно за тяхната  пожарно 

безопасна експлоатация. 

 9. При работа  с  дезинфекционни средства и почистващи препарати за 

осигуряване на безопасни  условия на труд, длъжностните лица използват 

необходимото работно и специално облекло и предпазни средства. 

10.Всички служители и работници, които постъпват на работа 

задължително се инструктират за осигуряване на безопасни  условия на 

труд, обучение и възпитание. 

11. Директорът осигурява на всички учители и работници  необходимото 

за неговата длъжност обучение по правилата за осигуряване на  

здравословни условия на труд. 

12. Всеки учител /работник/ информира директора за всяка  ситуация 

при работа, която може да представлява непосредствена опасност за тяхното 

здраве и на околните ,и за всички неизправности в средствата за колективна 

защита. 
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13. В началото на всяка учебна година директора назначава комисия, 

която  да провери всички отоплителни уреди и съоръжения, физкултурни 

пособия и уреди по отношение на  тяхната безопасност и изправност. 

14. Всяка година директора издава заповед за ползването на 

отоплителните и електрически уреди от длъжностните лица  съобразно 

правилника на противопожарната охрана. 

15. Класните стаи  се почистват след приключване на учебните часове - 

проветряват се и забърсват с влажна кърпа. 

16. В края на учебните занятия , служителят почистващ помещението, 

задължително проверява състоянието на прозорците, вратите и мебелите и 

при проблем, осведомява директора. 

Чл.10. Длъжностни лица, които трябва да проведат инструктажите 

за безопасни условия на обучение, възпитание и труд: 

- директор, длъжностно лице по ЗБУТ, класни  ръководители, учител 

по химия и биология, учител по технологии, учители по физическо 

възпитание и спорт, учител по физика. 

Чл.11. Видове инструктажи, които се организират в училище: 

ал.1 Начален инструктаж 

- с педагогически и не педагогически персонал, в деня на постъпване на 

работа; 

- с учениците - в началото на учебната година. 

ал.2 Инструктаж на работното място-провежда се едновременно с 

началния инструктаж. Инструктажа на учениците се извършва от 

учителя по съответния предмет. 

ал.3 Периодичен инструктаж 

- непедагогически персонал на всеки три месеца; 

- педагогически персонал и учениците-3 пъти през учебната година: със 

започване на учебната година, след Коледната ваканция и след 

приключване на пролетната ваканция. 

Ал.4 Извънреден инструктаж-провежда се при всяка смъртна, тежка, 

аварийна трудова злополука, пожар, природно бедствие. 

 

Раздел ІV. Контрол на дейността  по осигуряване на безопасни условия 

на възпитание, обучение и труд. 

 

Чл.13  Директорът определя длъжностното лице, което да осъществява 

координация и контрол и организира изпълнението на задълженията за 

осигуряване на  безопасни и здравословни условия на труд. 

Чл.14. Директорът определя със заповед длъжностно лице, което 

трябва да води инструктажа в училището, съгласно този правилник. 

Чл.15. Правилникът се приема на заседание на Педагогическия съвет и 

се утвърждава от директора. 
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Чл.16.Директорът организира запознаването на учениците, 

педагогическия и непедагогическия персонал и родителите с Правилника за 

осигуряване на  безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

Чл.17 В края на учебната година на Педагогически съвет се отчита и 

анализира работата по осигуряване на безопасни условия на труд и се 

набелязват мерки за нейното подобряване. 

Чл.18 Определеното от директора длъжностно лице  в края на годината 

изготвя и представя анализ за безопасни условия на труд, обучение и 

възпитание и предлага мерки за подобряването им. 

 

Раздел V. Общи правила за противопожарна охрана 

 

1. В територията и помещението на училището да се поддържа чистота. 

Всички горивни отпадъци и смет да се изнасят своевременно. 

2. Към всички сгради и съоръжения по всяко време да бъде осигурен 

свободен достъп. 

3. В класните стаи-чиновете, масите и столовете да са разположени така, 

че изходите да са свободни. 

4. Всички ученици и служещи да знаят разположението на 

противопожарните съоръжения и  използването им. 

5. За отопление да се използват само стандартни ,отговарящи на 

изискванията за пожарна безопасност  отоплителни уреди. 

6. В случай на пожар длъжностните лица са длъжни да съобщят 

незабавно за възникналия пожар в противопожарна охрана  и  да 

предприемат всички , зависещи от тях мерки за евакуация на учениците от 

помещенията и започване потушаване на   пожара с наличните средства за 

гасени. 

 

Раздел VІ. Общи правила по трудова безопасност 

 

1. Да не се  влиза в постройката на старата сграда на училището и в близост 

от 10 метра до предпазните заграждения. 

2. Да не се навеждат над шахти ученици и учители. При отворени такива- да 

се сигнализира на директора. 

3. Изкачването  и слизането по стълбите се извършва бавно и  

последователно. Пързалянето по парапета е забранено! 

4. Забранява се качването по столовете, чиновете, масите, мебелите и 

прозорците, както и на всички съоръжения на спортната площадка! 

5.  Не насочвайте ножица срещу друг човек ! 

6. Забранява се използването на кибрит и леснозапалими вещества в 

училището. Играта с бомбички е забранена. 

7.  Пресичането на улици се извършва само на определените пешеходни 

пътеки. 
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8. При лоша видимост, изчакайте да премине превозното средство, от което 

сте слезли  и пресечете, само при добра видимост на пътя. 

9. Не се качвайте и слизайте  в движение от превозното средство. 

10. Избягвайте игрите на шосетата. 

15. Не се навеждайте през прозорците. 

16. Спортувайте само организирано под контрол на ръководител. 

 

Раздел VІІ   Общи правила за до лекарска помощ 

        А.  Рани 

1. Пристяга се до изчезване на периферния пулс или до спиране на 

кръвотечението. 

2. Кръвоспиращата превръзка се прави над раната върху подложка от 

бинт, марля, триъгълна кърпа и др. 

3. След преустановяване на кръвотечението се прави стерилна превръзка 

върху раната. 

4. На самата превръзка се закача ластика с часа и датата. 

5. Превръзката не остава повече от два часа. 

         Б. Счупване, навяхване 

1.  Да се осигури покой на ставата чрез превръзка и да се осигури 

даването на обезболяващи. 

          В. Изгаряне, измръзване. 

1. Да се прекрати действието на високата температура или химичното 

вещество. 

2.  Внимателно се сваля облеклото на пострадалия, мястото на изгаряне се 

облива с обилна  струя студена вода. 

3. Замръзналият се внася  в топла стая 

          Г. Удар от електрически ток 

1. Изключва се веригата на протичащия ток. 

    2. Прави се изкуствено дишане и сърдечен масаж. 

3. При изгаряне на кожата се прави суха стерилна превръзка. 

 

ВАЖНО: СЛЕД  ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ СЛЕДВА  БЪРЗО 

ТРАНСПОРТИРАНЕ ДО БОЛНИЧНО ЗАВЕДЕНИЕ ! 

 

ПРИ ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧЕБЕН ПРОЦЕС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 

2020 / 2021 ГОДИНА, ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ СПАЗВА ПЛАН  

 ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА УЧЕБНИЯ ПРОЦЕС  В УСЛОВИЯТА НА 

COVID-19 
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