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ИНСТРУКТАЖ
за осигуряване на здравословни и безопасни условия в училище, безопасно
движение по пътищата и действия при бедствия, аварии и катастрофи

1. При придвижване от дома към училище всеки ученик се задължава стриктно да
спазва правилата за движение по пътищата.
2. При пресичане площада и улицата при входа на училището всеки ученик е длъжен
да се огледа, ослуша и ако не идва превозно средство, да премине.
3. Придвижването по коридорите в училищната сграда става само от дясно.
4. Забранява се на учениците да тичат, скачат, да се боричкат, да викат и да вдигат
шум в класните стаи, кабинети и училищните коридори, както и да влизат в класни
стаи на други класове.
5. Пет минути преди започване на часа учениците заемат работните си места.
6. Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците,
отварянето на незащитени с решетка прозорци, както и катеренето по спортните
съоръжения без разрешението на преподавателя по физическо възпитание.
7. Учениците нямат право да влизат и пребивават в кабинетите и физкултурните
салони без преподавател.
8. 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 с
разрешението и под наблюдението на учителя.
9. Консумирането на закуски става само в училищния бюфет и определените за целта
места.
10. По време на извънкласни и извънучилищни мероприятия учениците
задължително и стриктно спазват указанията на класния ръководител или учителя.
11. Забранява се на учениците да пипат и боравят с учебно-технически средства и
пособия в отсъствието на учител.
12. Категорично е забранено на учениците да пипат здрави или счупени контакти и
електрически ключове, ел.табла и противопожарни средства. При откриване на

повредени или счупени контакти или електрически ключове са длъжни незабавно
да уведомят класния ръководител, учител или училищното ръководство.
13.По време на обучение и практически дейности учениците работят само в
присъствието и под наблюдението от учителя.
14. Не се разрешава учениците да пребивават през време на почивките в кабинетите и
работилниците в отсъствие на учителя.
15. Пет минути преди приключване на последния за деня час на съответния клас
учителите или възпитателите извършват инструктаж за безопасност на движението и
организирано извеждат учениците от училищната сграда, изпращат ги до входа на
училищния двор и контролират излизането от училище.
16.Спазването на Правилата за безопасност на труда и инструкциите за безопасна работа
в училището, с които учителите запознават учениците, е задължително.
17. При настъпване на инцидент, който би могъл да застраши живота и/или здравето на
ученик,всеки учител/служител в училището е длъжен незабавно да уведоми
ръководството на училището –директор или заместник-директор.
18. Непосредствено след инцидента медицинското лице в училището извършва
първоначален преглед на пострадалия ученик и регистрира състоянието му в
амбулаторната книга.
19. Ако медицинското лице прецени, че е необходимо уведомяването на Центъра за
спешна помощ, незабавно след инцидента се повиква Спешна помощ от медицинското
лице и ръководството на училището.Незабавно след това се уведомяват родителите.
20. След предприетите неотложни мерки , ако инцидентът е свързан със случай на
физическо насилие, ситуацията се регистрира и описва в специален дневник от учител или
възпитател, който я е наблюдавал , с цел да се проследи развитието на случая и да се
планират подходящи мерки. Дневникът се съхранява в кабинета на училищния психолог.
21. Класните ръководители разглеждат вписаните в регистъра случаи и предприемат
съответните мерки, които взаимодействат с родителите на учениците , с
учителите/възпитателите, и училищния психолог.
22. След предприетите неотложни мерки, при необходимост от изясняване на случая,
ръководството на училището извършва писмено уведомление за съответната ситуация.

Действия при случай на пожар, авария или природно бедствие
1. Да не се допуска паника и да се действа организирано и уверено.
2. При усещане на първи признаци на земетресение да не се напуска сградата
самостоятелно от ученици или учители.
3. Да се заемат местата до вътрешните стени на стаите или коридорите , които са
сравнително по –устойчиви на въздействието.
4. След преминаването на първия трус незабавно да се изключат отоплителните ,
нагревателните и всички ел.уреди на кл.стаи, канцелариите, коридорите,
кабинетите, лабораториите и др.
5. След преминаване на първия трус и подаден непрекъснат сигнал с аварийния
звънец под ръководството на учителите, учениците организирано напускат кл.стаи
съгласно плана за евакуация.
6. Учениците от 1 етаж се евакуират през главния вход на училищната сграда.
7. Учениците от 2 етаж се евакуират през страничен вход до физкултурен салон
8. Учениците от 3 етаж се евакуират през главен вход на училищната сграда
9. Учениците от 4 етаж се евакуират през страничен вход на физкултурен салон
10. Учителите и възпитателите от учебния час/смяната извеждат учениците на
баскетболното игрище-най-отдалечената част на двора, проверяват поименно по
дневника и докладват броя на учениците по класове
11. След напускане на сградата да не се застава на разстояние по-малко от височината
й.
12. При възникване на пожар е необходимо незабавно да се уведоми ръководството
на училището.
13. Да се започне незабавно гасене на пожара с наличните противопожарни
съоръжения. Да не се отварят прозорци.
14. Учениците се евакуират организирано и без паника се извеждат съгласно Плана за
евакуация.
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