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I. Основни положения
1. Правилника се отнася за ученициге, педагогическия и непедагогическия персонал от
просветното зиено, както и за лицата, които по различни поводи се намират в училищиата сграда,
класни стаи и двора на училището.
2. Правилника има за цел да определи основните изисквания, които трябва да се епазват
при провеждане на обучението, за да се предотвратят евентуални трудови злополуки и
заболявания

на ученините, получени

в процеса на обучението. масовите мероприятия.

организирани от училището. екскурзии и др.
11. ИзискванЕія за безопасно провеждане на обучението на учениците и трудовата
дейност.
1. Преди постъпване в просветното звегю, учениците, работниците, служителите да
преминават на задъл>кителен медицински преглед, за да се установи, че са здрави и могат да
извършват съответните видове труд, без това да наврехсда на здравето им.
2.Не се допуска провеждане на учебни занятия, извънучилищна дейност и други с
ученици до 18 г. при условия, вредни за тяхното здраве и забранени с нормативни документи за
лица от 18 годишна възраст.
3. Забранено е увеличаване продължителността і-ia учебния час и съкращаване на
почивките, което води до преумора, намаляване на вниманието и увеличаиане опасността от
злополука.
4.Всички учебно-технически средrrва да се използват съобразно іізискванията за
безопасностга, хигиената на зруца и противопожарната охрана.
5. Всички стълбища вътре в сграцата на просветното звено или извън нея да имат здрави
перила и друго подходящо обезопасяване при необходимост.
б. Към всички сгради, помещения, съоръжения и водоизточници по всяко време трябва
да има свободен цостъп. Пътищата, проходите, и входовете да бъдат в изправЕгост, свободни от
материали, а през зимата -- почистени от снега.
7. Не се допуска употребата на синтетични материали за облицовка на стени и тавани.
8. При провеждане на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени необходимите
средства за пожарогасене.

9. През време на масовото мероприятие при учениците трябва да присъства дежурен
представител от ръководството на учебнаго заведение, който да следи и отговаря за спазване на
всички правила от ПО.
lО. При провеждане на масовото мероприятие е забранено:
а/ осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и други вещестsа,
които могат да причинят пожар;
б/ да се гаси напълно светлината в помещениего.
III. дейности в случай на авария, пожар и природно бедствие
І . Просветното звено да има конкрётен план за ликвидиране на авария, пожар или
природно бедствие, който да е съгласуван със съответните държавни органи.
2. Гlланът за ликвидиране на авария, пожар или природно бедствие да се знае от всички
в просветното звено /ученици, педагогически и друг персонал/.
3. I3 случай на авария, пожар или природно бедствие директорът, педагогическият и
обслужващият персонал са длъжни:
а/ незабавно да съобщават за възникналата ситуация в противопожарната служба и
другите органи за оказване на помогц и да дадат сигнал за тревога;
б/ да предприемат всички зависещи от тях мерки за извеждане на учениците и други
лица от помещенията. Евакуацията да започва от помещението, където е възникнала аварията,
пожара или помещението. засеrнато най-много от природното бедствие, както и от помеп.генията.
застраг.цени от разпространяване на създалата се опасност;
в/ да преброят всички евакуирани ученици и наличието им да се свери с поименния
списък на групата или класа;
г/ да изnратят изведените ученици на безопасно място;
д/ незабавно да започнат действия със собствени сили и наличните средства за
потушаване на пожара;
е/ да окаже първа долекарска помощ на пострадалите, като се започне с тези, намираиги
се в особено тежко съетояние и най-малr.ите;
ж/ да отделят лице за посрещане на пристигащите групи за оказване на помощ, което да
дава ясна информация за случилото се, кои са евакуирани и в кои помещения са останали хора;
з/ да оказват пълно съдействие на групите за помощ;
4. За всяка авария, пожар или природно бедствие да се уведомява РУО на МОН.
IV. 3адължения на директора

1. Отговаря за цялостното изпълнение на изискванията по ПБТ в училището съгласно
Инструкцията на МОН от 5.07.1996 г., оонародвана в ДВ бр.61 от 1996г.
2. Утвърждава правилник за осигуряване на безопасни условия на вьsпитание. обучение
и труд. Организира запознаването с него на персонала в училището, учениците и родителите им.
3. Възлага на длъжностно лице с подходящо образование да осъществява координация и
контрол по осигуряване на безопасни условия fia възпитагiие, обучение и труд.
4. Изисква медицински преглед на учащите преци постъпването им в училището.
5. Уnражнява контрол по прилагане и спазване на изискванията за провеждане на
инструктажа и обучението по безопасност и здраве при работа.
б. Контролира изготвянето на инструктахса за правилна и безопасна работа в учебните
кабинети и работилници, съответстващи на нормативните изисквания.
7.Ежегодно да докладва на ПС за сьстоянието на безопасни условия на възпитание,
обучение и труд.
8. да уведоми РУО на МОН и регионалната инспекция по труца при злополуки и
пожари.
9. да взаимодейства с органите на МТСГ, МЗ, МВР, ООС и местните ограни на
дърхсавна власт в дейността cu по осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и
труд.
10. Дирегrгорът осигурява:
а/ подходящи помещения за учебни кабинети, класни стаи, като не допуска превръщане
на неподходящи тавански, избени и сутеренни помещения за това;
б/ необходимите средства за мероприятията по охрана на труда;
в/ условия за санитарно-битовгг и медииинско обслужване на работниците, с.rryжителите
и учащите;
г/ щателен преглед на цялото /или части от него/ просветно звено след извършен основен
ремонт, като

особено

внимание се

обръща на

закрепването

на

вратите, прозорците,

обезопасяването на електрическите инсталации и съоръжения /зануляване, заземяване/.
11. Отговаря

за

пожарообезопасяването

чрез

спазване

на

действащите

норми.

правилници, наредби и предписания.
12.Осигурява необходимото противопожарно оборудване и мястото за разполагането
му.

Съгласувано с противопожарните органи оrтределя пътищата за евакуация на учдщите и
другите служители и работници.
Следи за rьстоянието на проходите за евакуация, за правилната експлоатаиия на
отоплителните съоръжения, електрическите инсталации и спазването на ПСТП.
13.Осигурява изготвянето на инструкции за спазване на изискванията и правилата за
похсаробезопасност.
14.Осигурява изготвянето на инструкции за спазване на изискванията и правилата за
пожаробезопасност.
15.Когато изходът от просветното зsено е в близост до улица с интензивно движение,
да се осигури съответното обезопасяванг.
V. Задължения на заіестник-директора
1.Пряко ръководи изпълнението на мероприятията за подобряване условията на работа
за ограничаване и недопускане на причини, водещи до трудови злополуки и професионални
заболявания.
2.Следи за наличносттд и изправносrга на противопожарните съоръжения като не
допуска използването им за други цели,освен при пожар.
3.Организира провеждането на противопожарна подготовка на работещите в училище
във връзка с изуиаване ria изискванията по ПО и правилата на ползване на средствата за гасене и
проверки на знанията.
4.Организира учениците за обучение по ПО.
5.Осигурява спазване разпоредбите на КТ във врьзка с работното време, почивките и
отпуските на щатния персонал.
6.до провежда начален инструктаж по безопасност и здраве при работа с:
а/ всички новопостъпили и училище служители и работници преди започвдне на работа;
б/ всички уцащи ежегодно със започване на учебната година;
7.Разрабагва инструкции за безопасна работа в помещенията. Предлага конкретни
задължения за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
8.Води ревизионка книга за вписване на констатации и предписания на контролните
органи по охрана на труда.
9.Контролира спазване на изискванияга по нормативните докуменги, свързани с
осигуряване на защита на децата, младежите и девойките под 18 годишна възраст, като
съблюдава обучението по време на професионалната им подготовка извън училище.

VI. Задължения на класните ръководители и учителите
1. В началото на учебната rодина да запознаят учениците с всички пранилници и
наредби в училище:
aI Правилник за вътрешния ред в училище;
б/ Гlравилник за БУВОТ;
в/ План за евакуация при пожар и природни бедствия;
2. да следи стриктно за спазване на правилниците и нарецбите и изпълнение заповедите
на дирекора.
3. да слеци за правилната организация на вътрешния ред в класа и изпълнение
заповедите на директора.
4. да изискват от учениците да поддържат ред и чистота в училищната сграда и извън
нея.
5. Техническите средства да се използват само когато са напълно изправни и под надзор.
б. Учителят няма право да задържа учениците след биенето на звънеца за излизане.
7. Учителят е длъжен да бъде взискателен към условията на труд в училище:
а/ осветление, отопление, остъкляване на класните стаи, необходима хигиена;
8. Учителите по физика, химия, информатика, информационни текнологии, физкултура
и учителите по математика, ползващи кабинета по математика да въведат книга за инструктаж с
учениците по БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА със следните графи:
• име, презиме, фамилия на ученика
• клас
• дата на провеждане на инструктажа
• място на провеждане на инструктажа
• подпис на инструктирания
• подпис на провел инструктажа /учителя/
Йнструктажите по тези предмети да се провеждат 3 пъти в годината /след всяка ваканция
— есенна, коледна и пролетна/. Книгите за инструктаж да бъдат прономеровани и прошнуровани.
VII. Задължения на учителя, ировеждащ лабораторни занятия
І . В началото на учебната година, преди започване на обучението, учителят да проведе

по угвърдена програма необходимия първоначален инструктаж. В инструктажа особено
внимание да обърие за поведението, което трябва да се спазва по време на работа.

2. да запознава учениците с възможните повреди в случай на неспазване изискванията
за безопасност или работа с неизправни уреди.
3. да обучава учениците за правилно и безопасно провеждане на практическите занятия.
4. Преди започване на занятие, свързано с опити, да проведе инструктаж на учениците.
да провери материалите, приборите, работните месга и всичко необходимо за безопасна работа.
5. По време на работа да наблюдава и следи постоянно действията на учениците и
състоянието на използваните материали. Г1ри песпазване на изискванията за безопасност от
страна на учениците да вземе съответните мерки, включително и отетраняване от работа.
6. да създава навици у учениците сами преди започване /и по време на работа/
внимателно да оглеждат състоянието на изнолзваните уреди, материали и химикали. При
забелязване на нередности, веднага да уведомява учителя.
7. При злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на медицинска
помощ и да съобщи на директора.

VIII. Задължения на учителя по физкултура за осигуряване на безопасност на
учениците
І . да изисква, преустройва и обзавежда салона и площадката по физкултура съе здрави,
изправни и сигурно поставени уреди, гимнастически постелки, подвижни съоръжения за
отскоии, масивна настилка на площадката.
2. да полага грижи за поддържане на уредите в изправно състояние. Особено внимание
да обръща на скрепителните елементи.
3. Ежедневно преди започване на занятия да извършва оглед и проверка за състоянието
на всички уреди и съоръжения, които ще се използват.
4.да не допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от
злополука, или да се играе без гимнастически постелки.
5. да поддьржа ред и последователност при изпълнение на упражненията, особено тези,
които са свързани с повишена динамика, равновесни статични напрежения и крият опасност от
сблъсквания, падания при разсейване на вниманието или уплаха.
б. да оказва помош при изпълнението на трудни и опасни елементи от упражненията и
да осигурява пазене в случай на несполучлив опит.
7. да следи физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на
отклонения от нормалното, да не изисква излълнение на трудни елементи.
8. При хвърляне на уреди да съблюдава да няма хора на мясгото около предмега.

9.

да осигурява местата за физкултура да отговарят на хигиенните изисквания за

осветление, чистота на въздуха, температура, чистота на настилката, разположение на уредите и
цр.
1U.B случай на злополука, да вземе необходимите мерки за оказване на медицинска
помощ и да съобщи на директора.
IX.

Задължения

на

комуникационни технологии

ръководителя

направление „Информационни

на

и

във връзка с чл. .18, а.п.2, т.8 от Наредба № 12/01.09.2016г. за

стазута и професионалиото развитие на учителите, директорите н другите педагоrмческп
специалисти

1. Организира и провежда иi[структаж за зцравословни и бе.зопасни условия на труд с
учениците и пецагогическите специалистн за работа в компютърните кабинети и в
помещения, в които има компютърни конфигурации.
2. Контралира дейносrга.
Х. Задължения на учеииците
1. да спазват правилника за вътрешния ред, правилника на училището, всички указания,
дадени от класните ръководители и учителите.
2. да поддържат добри взаимоотношения помежду си.
3. да се спазва дневния режим в училище.
4. да спазват правилника за движение на пешеходците гю улиците и пътищата.
5. Стриктно да се спазват указанията на учителите при масови мероприятия, природни
бедствия и пожарu.
б. да не напускат своеволно учебните занития.
7. да не се плъзгат по перилата на стьлбището.
8. да не употребява цигари, алкохол и наркотични средства.
9. На учениците се забраняsа самоволно да извършват дейносг, която не е свързана с
провеждането на учебни занятия.
XI. Задължения на другия персонал
1.да спазват стриктно работното

време

и

изпълняват съвестно осковните си

задължения, залегнали в длъжностната характеристика.
2. да сигнализират незабавно на ръководството на училището за забелязани нередности,
свързани с безопасносгга на учениците.

3. Да оказват съдействие при евакуирането на учениците при природни бедствия и
пожар.
4. Да спазват всички изисквания, свързани с противопожарната охрана.

Настоящият правилник е приет на заседание № 15

на ЛС /14.09.2017г. в ПЕГ

„Н.Й.Вапцарон" гр. Шумен и утвърден със заповед на директора № РД ~ у ~ 9

/

