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OEUI,T IIOJIOXEHLI.tr
I

. C 'ro:li npaBrrJrHu( ce onpe.qer.flT rr3r4cKBaHrrrra 3a ocuryprBane ria 6e:onacnu

ycJroBrrfl Ha Bb3rrrrraH[e, o6y.reHue

r4

TpyA B yri[rnqero.

2. llpasu:tuurBT ce oruacs 3a Bcr4qrr.{ yqac rHlrqu n yue6no- Bb3rr4TarerHr'r.s
rpollec z rpyAoBa geftuocr ( yvenuqra' yr{HTerr4 r.r Apyf nepcona:r) u ypexAa
TexHr.rre npaBa r{ 3aA:bJrxeHu.s no ocrrryprBaHe u r(oHTpo:rr.rpaae na 6esonacuz
ycJroBru Ha B63flr,rraHr.re, o6yveuue

r.i

3. flpararuuxt,r ce yrBtpx,EaBa or

rpyA.
,qrrpeKTopa Ha

yqurvxrero., He rro-KbcHo or

Harriuroro ua yue6uara roArrHa.

4. llpann,rHurcr ce

npr{ BbBexAaHe Ha HoBu

cl,opbxeHl{fl,
TexHr4lrecKr.{ cpeAcTBa, MaTepIlaJIH I,I BeqecTBa rr IIp}{ r43MeHeH]re Ha npaBIIIaTa,
HopMure t4 u3t4cKBaHlzsra :a 6esouacHocr Ha rpyAa n Peny6.nura Br,rrapilx.

PA3AEJT

aKTyaJrr.r3r4pa

r

O6,'racr tl peA 3a flplr,'raraHe Ha rrpaBrrJrHrrKa
1. llpaaunazxtT ce orHac, 3a yqetrrrlnre, fieAarorrFrecKl{{ I4 HeneAarorr{qecKrzfl
rrepcoHaJr e OY "neH.ro C:raeefiros".

2.3a ocuryptBaHe Ha 6esonacHrl ycnoBus Ha B63rrlrrau]re, o6yrenze rz rpyA nprr
flpoBexAaue Ha B63rr[TaHr4ero , yre6Hara, ]r3BtuKJracHara u 3BbHf{IrtJrLtrIHara
4efinocr rr [pr4 rr3BbpuBaHe Ha rpyAoBr4 4eiiuocru ce crra3Bar ycraHoBeHr,rre
Peny6lrara Btrrapua eAVHHu npaBr.rJra:a 6e:onacuocr fia rpyla.

B

3. Crassanero Ha onpeAeJreHu're e llpanzlHxxa 3aAtJrxenrfl ce ocbrqecrBrBa or
AJTBXHOCTHTI nlrqa, a KOHTpOJT6T - OT Ar4peKTOpa.

PA3TEJI

lpara,

II

BaArrxteHuq

u

orroBopHocru Ha AJrtxuocrHr{Te nr{qa t,r yqarlrrre

3a

ocaryptBaHe Ir cna3BaHe na 6e:onacsu ycJIoBr{ Ha Bb3rrr4TaHlre, oSyveHue u rpy,4.
flpe4ra 4a npucrtrrlr4 Kr,M r.r3nr,rueHae ua c,ryxe6nr4Te cr4 3aAT,JrxeHr4.rr BceKr.l
yqr4Ten, cnyxuTen u qJieH Ha rroMouJHH, rrepcoHaJr e nJrbxeH Aa HalpaBr4 orneA Ha
pa6oruoro cr4 M-scro 14 Aa B3eMe Bci.t r{Krr MepKrr 3a cna3Baue Ha leiicrsauflre
nHcrpyxrlr4rr Eo xxrr4eHa r,r oxpaHa Ha rpyAa, TexHrrKa Ha 6e:onacuocrra tI
rrpaBr4Jrara 3a [oxapHa 6esofiacHocr.

[. Yvu,ruulno pr,r(oBoAcrBo

crau

KalEHerA,
1. Y.rurrauuoro prbxoBo,4crBo e AJrbxHo Aa ocurypu floAxoAflrlr{
r43npaBHocT r.r HaAexAHocT Ha n6Tr4xlaTa 3a eBaKyarl[.f,, npaBurHa eKcnJloaTaqr4.fl
HA OTOIIJIIITCJIHATA

II

CJI.

UHCTAIAUII4;

2. Crc :anose.u Ha ArrpeKTopa exeroAHo ce cb3AaBar KoMrrcrrr.{ 3a:

-

npoBepKa Sesonacxocrra Ha BcrrqKrr c6op6xeHr4, u ype4u no $urr<y:rrypa;

-

[poBepKa Ha en. uHcrarar\r4uTe) ripoTrrBonoxapHaTe KpaHoBe rr rp6MooTBoAr.rre

c ornel npoTr.rBonoxapHaTa oxpaHa rr oxpaHaTa Ha TpyAa;
Π pИ И3BЪ pШ BaHc

3.

Ha pcMoHTHИ

ДcИ IIOCTИ

B yЧ ИЛИЩ HaTa c「 paД a

ДИpcKTOpЪ

T

v3p'aBa 3anoBen 3a crpIrKTHo c[a3BaHe Ha flpaBurara ga 6egolacnocr Ao HeroBoro

IlpuKrlorlBaHe;

4.

I4:roreq IIraH 3a pa6ora rprl 3r4MHrr ycnoBrrr, Karo cBoeBpeMeHHo B Haqarroro
Ha 3[MHr,r, ce3oH ce oc[rypsBar Heo6xogurralme nporr{BonoxapHu cpeAcrBa, con,
ruHa, nyra, Jronarx

5. lupexroplr

11

Kr{pKr.I;

Hocr4 orroBopHocr rrpeA KoMrrereHTHure opraHr4 3a x3nbJrHeHr.rero

Ha ro3rr llparumiux, aogu ruura, o6crxAa aHaJru3are rz Ha,rrara HaKa3aHr.{.r,
ocbrlecrBqBa rsaulro4eilcreue r.r KoopAr,rHaulu c KoMnereHTHr4Te opraHu no
SesonacHocma Ha rpyAa,

I[. IIeAaroru.recKr{
1

. Kracuure

rrepcoHa.]'r

p:bKoBoArzrenrr r4

yrrurerzre

3ano3HaBar yqeHllqlrre

c

HopMure 3a

6egonacuocr u ycnoB flTa Ha rpy,u B KJracHrzre crav v r<a6uHerzre,, H3B6prrrBar
aeo6xo.quura-s nepfloAr,rqeH r,rHcrpyrTax no 6esonacuocrra Ha f{eHr,rur4Te B
flbpBr,rre ABa E:nu B Har{aroro Ha yue6uara roAr4Ha, cnen 3r{MHara u cnel
IlpOJleTHara BaKaHrIr,H ;

2. Ha ntpnara

npaBIlJrHr4K, c npaBr{JrHrrKa
B

cpeua

c Hacrorrrlr4,
sa 4efinocr, a Ha yrrr,rrxnlero r,r npolycrareJrHt4, pexr.rM

po.ur.rreJrcKa

Bcr,rrrKu poArrreJrrr ce 3a[o3HaBar

yqrrjllrIIIeTo.

3. IIpu

npoBexAaHe Ha cnoprHrl urpt4, rroxoAr,r, c6cre3aHa, v trpyrtt
u3B6HyiII4rIzuHu gefiuoc'riz KnacHr.{Te pr,KoBoALITeJIIr u yrlrrerflTe 3anbJ]xI4TeJrHo
I4HCTpyKTI{paT yrreHur-I}rTe 3a nOBeAeHrreTO r4M KaTO C:bcTe3aTerr{, yqacTHurlr.r B

noxoAa, rrelrlexo.{rlr4

4. flpe4a
C't

r4lrr4

[poBexAaHe

rr6THlrqu B TpaHcnopTHr{ cpeAcTBa.

sa o6uuncrrr, perrroHanHx E

ATe3AHus., yqaCTHI4III4Te

-

yqeHlIUrI

HarIuoHarHr.r cfloprHlr
3aAb!'IXI4TeJIHO IIpeN{I{HaBaT npe3

MeAr4rIuHcKa
BT,3frrrTaHr4e

[per;reA noA p:bKoBoAcrBoro Ha yrrr.rrerr.rre rro Sil:uuecro

r4Jrr4

TpeHbopr,rTe.

5. llpegu [poBexIaHe ua ,ra6oparopHlr ylpaxHeHufl yqeur4rf re [peABapr.rreJrHo ce
r.rHcrpyKTapar or flperroAaBarens sa 6e:onacna pa6ora.

6. Orroeopuocr

3a. 6e3onacuoro flporfiaraHe na yue6nure qacoBe Hoc.f,T
cT,oTBeTHr,{Te yqr.rTeJrlr, a no BpeMe Ha MexAyr{acr4eTo - AexypHr.rTe yqr{TeJrr.t,
onpeleireHrr ct,c 3arroBeA Ha Ar4perTopa y.{r.rrenr,r cre,4{T 3a HopMal,-rnoro
lpr.{ABr4xBaue Ha yqeHr.rq[Te no Kopir.(oprrre r4 cr6r6uqara B yqrrJrr.ruruara crpaAa
3a HeAOlycKaHe Ha eBeHTya,.rHn 3jlolonyKr4.

7.

Yqurerrzre pa3pa6orBar npaBrl,ra ga 6e:onacnu ycJloBrr.{ Ha

B:b3nr.{TaHr,re,

o6yvenue r{ Tpy.{ no yqe6Hr4Te npeAMerr,r, no KoHTo rrpenoAaBar.

8. Yqurerlrre rto

OIz3nrrecKa Kynrypa l,r cnopr noArorBrr i4 ,r3r.{cKBar or
yqr.uruI]lHoTo p6(oBo,4cTBo r43B6prrrBaHero Ha peMorrT Ha Bcr4rtKu cnopTHr4 yperyl u

floco6u, ele Qz:rylrypHlu

9. Y.rurerrare no

caJroH r{ yrrr{Jrfl[lnr4-s nBop.

Ky:lrypa H cnopr rpx6ra Aa ocr4ryprBar go6po
npelBapr.rTenHo pa3rprBaHe c rlen BbBexAaHe Ha opraHr{3Ma 3a rrpeAcToflqaTa
pa6ora

II.

L{

$E3r.r.{ecKa

npe.qorBpar{Bane oriacHocrra or rpaBMrl.

Henegarornrrecrcrr [epcoHaJr

1. !,rrNuu ca Aa crra3Bar ycraHoBenara rpyAoBa, TexHurrecKa r,r rexHo-[orr4qHa
.4r.rcul,rrJiirHa, na 143nT,JrH.rrBaT TpyAoB]iTe cl4 3aAbJrxeHr.rf ToqHo

2. la

r.r

4o6pocr,eecruo.

ue npel[pueMar no cBo, u:r,rrr]vartBa pa6ora, c Ko.f,To He ca 3ano3Harr.r rr He

IIM E B63JIATAHA.

3. .{a cna:nar rrpaBr4nara 3a 3ApaBocJroeHr.r i.r 6esonacur4 ycJroBr,t, Ha rpyA,
6esoflacHocrra Ha ABr4xeHr4ero It nport4 BoloxapHara oxpaHa.

4. la ce rpuxar ga co6creeHata cz 6esonacHocr It 6egonacnocrta Ha Jlr4uara,
rorro 6uxa Morurr.r Aa nocrpaAar rrplr r43Bl,prxBaHara or rax pa6ora ulu gefiuocr.

5. Aa noaar,pxar

peAa, ueo6xo4r.ruara qucrora, KyJrrypua

n

npv Berrr4Ba

o6cranoexa Ha pa6oruoro cx M.flcro.

6.

llpegr.r Haqa;roro x cJieA Kpaq ua yue6nare 3aHflTt4fl lrrrcrarr(r{Te 3aA6Jrxr4TenHo
npoBepsBa ct,cTorHaeTo Ha BpaTaTe, npo3oprlr{Te, r{r4HoBeTe, Macrrre, 6rcpara,,

urxa$oeere

rr

ocBerJreHrzero.

IIpx

KoHcrarr.rpane

yBeAoMrrBa yr{rlJrr4rqHoTo pbKoBoAcTBo.

Ha HepeAHocrz

ue:a6asHo

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни
условия на възпитание, обучение и труд в училището.
2. Правилникът се отнася за всички участници в учебно- възпитателния
процес и трудова дейност ( ученици, учители и друг персонал) и урежда
техните права и задължения по осигуряване и контролиране на безопасни
условия на възпитание, обучение и труд.
3. Правилникът се утвърждава от директора на училището, не по-късно от
началото на учебната година.
4. Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения,
технически средства, материали и вещества и при изменение на правилата,
нормите и изискванията за безопасност на труда в Република България.

РАЗДЕЛ I
Област и ред за прилагане на правилника
1. Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогическия
персонал в ОУ “Пенчо Славейков”.
2. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при
провеждане на възпитанието , учебната, извънкласната и извънучилищната
дейност и при извършване на трудови дейности се спазват установените в
Република България единни правила за безопасност на труда.
3. Спазването на определените в Правилника задължения се осъществява от
длъжностни лица, а контролът - от директора.

РАЗДЕЛ II
Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учащите за
осигуряване и спазване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.
Преди да пристъпи към изпълнение на служебните си задължения всеки
учител, служител и член на помощния персонал е длъжен да направи оглед на
работното си място и да вземе всички мерки за спазване на действащите
инструкции по хигиена и охрана на труда, техника на безопасността и
правилата за пожарна безопасност.

І. Училищно ръководство
1. Училищното ръководство е длъжно да осигури подходящи стаи и кабинети,
изправност и надеждност на пътищата за евакуация, правилна експлоатация
на отоплителната и ел. инсталации;
2. Със заповед на директора ежегодно се създават комисии за:
-

проверка безопасността на всички съоръжения и уреди по физкултура;

- проверка на ел. инсталациите, противопожарните кранове и гръмоотводите
с оглед противопожарната охрана и охраната на труда;
3. При извършване на ремонтни дейности в училищната сграда директорът
издава заповед за стриктно спазване на правилата за безопасност до неговото
приключване;
4. Изготвя план за работа при зимни условия, като своевременно в началото
на зимния сезон се осигуряват необходимите противопожарни средства, сол,
пяна, луга, лопати и кирки;
5. Директорът носи отговорност пред компетентните органи за изпълнението
на този Правилник, води книга, обсъжда анализите и налага наказания,
осъществява взаимодействие и координация с компетентните органи по
безопасността на труда,
ІІ. Педагогически персонал
1. Класните ръководители и учителите запознават учениците с нормите за
безопасност и условията на труд в класните стаи и кабинетите, извършват
необходимия периодичен инструктаж по безопасността на учениците в
първите два дни в началото на учебната година, след зимната и след
пролетната ваканция;
2. На първата родителска среща всички родители се запознават с настоящия
правилник, с правилника за дейността на училището и пропускателния режим
в училището.
3. При 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.
4. 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.
5. Преди провеждане на лабораторни упражнения учениците предварително се
инструктират от преподавателя за безопасна работа.
6. Отговорност за безопасното протичане на учебните часове носят
съответните учители, а по време на междучасието – дежурните учители,
определени със заповед на Директора Учители следят за нормалното
придвижване на учениците по коридорите и стълбищата в училищната сграда
за недопускане на евентуални злополуки.
7. Учителите разработват правила за безопасни условия на възпитание,
обучение и труд по учебните предмети, по които преподават.
8. Учителите по физическа култура и спорт подготвят и изискват от
училищното ръководство извършването на ремонт на всички спортни уреди и
пособия във физкултурния салон и училищния двор.
9. Учителите по физическа култура и спорт трябва да осигуряват добро
предварително разгряване с цел въвеждане на организма за предстоящата
работа и предотвратяване опасността от травми.
ІІ. Непедагогически персонал
1. Длъжни са да спазват установената трудова, техническа и технологична
дисциплина, да изпълняват трудовите си задължения точно и добросъвестно.
2. Да не предприемат по своя инициатива работа, с която не са запознати и не
им е възлагана.
3. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд,
безопасността на движението и противопожарната охрана.
4. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата,
които биха могли да пострадат при извършваната от тях работа или дейност.
5. Да поддържат реда, необходимата чистота, културна и приветлива
обстановка на работното си място.
6. Преди началото и след края на учебните занятия чистачките задължително
проверява състоянието на вратите, прозорците, чиновете, масите, бюрата,
шкафовете и осветлението. При констатиране на нередности незабавно
уведомява училищното ръководство.

7. Коридорите и стълбищата в училищната сграда се забърсват от чистачите
след голямото междучасие и след приключване на учебните занятия .
8.
Санитарните помещения се почистват преди започване на учебните
занятия, след всяко междучасие и след приключване на учебните занятия.
9.
Училищният двор и спортните площадки се почистват всяка сутрин и
след голямото междучасие.
10. Почистването на паркета става през ваканцията, като чистачите спазват
правилата за работа с опасни химикали - прозорците в кабинетите, класните
стаи и залите задължително са отворени.
11. При подмяна на осветителни тела, ремонт на учебно- технически средства,
съоръжения и други, те задължително се изключват от електрическата мрежа.
12.
След приключване на учебните занятия чистачите задължително
проверяват за забравени включени електрически уреди.
ІV. Ученици
1. При придвижване от дома към училище всеки ученик се задължава
стриктно да спазва правилата за движение по пътищата.
2. При забелязана повреда на електрически ключове са длъжни незабавно да
уведомят класния ръководител, учител или училищното ръководство.
3.
Да се разписват в специална тетрадка за инструктажа, с което
удостоверяват, че са им известени правата и се задължават да ги спазват.
4. Да не сядат на первазите на прозорците и да не се надвесват.
5. Да
изслушват внимателно инструкциите на учителите за безопасно
обучение и възпитание и стриктно да ги спазват;
6. Забранява се влизането им във физкултурния салон без присъствието на
учител, както и катеренето или висенето по баскетболните табла или рингове,
футболните врати и по оградната мрежа на игрищата.
7. В часовете по физическо възпитание учениците са длъжни да бъдат в
спортен екип и със спортни обувки /гуменки, кецове, маратонки/, съобразно
изискванията на учителя. Не се разрешава в часовете носенето на обеци,
накити, часовници, които могат да бъдат опасни за ученика и околните при
неизпълнението на физически упражнения .

ГЛАВА ВТОРА
ИЗИСКВАНИЯ ЗА БЕЗОПАСНО ОБУЧЕНИЕ
І . Кабинети и класни стаи за провеждане на часове по
РЪЧЕН ТРУД, ДОМАШЕН БИТ И ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ
В часовете по ръчен труд, домашен бит и техника и по технологии учителите
са длъжни:
1.
Да извършват инструктаж на учениците за правилата на безопасност на
труда, както и да следят за спазването им;
2.
Да контролират учениците при работа и да знаят всеки момент тяхното
пребиваване;
3.
Да бъдат особено внимателни при
предмети;

работа на учениците с остри

4.
По време на учебните часове по ръчен труд учениците са длъжни
стриктно да изпълняват инструкциите на учителя за безопасна работа.
ІІ. КАБИНЕТ ПО ХИМИЯ
Учителят по химия е длъжен:
1.
Да извърши инструктаж на учениците за безопасна работа с химически
материали ;
2.
Да не допуска изхвърлянето на леснозапалими и химически активни
отпадъци на обществено достъпни места;
3.
При неясноти около провеждания опит по време на лабораторни
упражнения да прекрати заниманието до изясняването им;
4.
Да не позволява неправилен досег на учениците до опасни вещества
,съдове както и да не допуска играта и заплахата с химикали и тяхното
изнасяне извън кабинета;
5.

Да осигури ограничен достъп до опасните химически вещества;

На учениците се забранява:
1.

Да опитват на вкус химически вещества;

2.

Да използват неизмитите съдове за провеждане на химически опити;

3.

Да хващат реактивни стъкла и банки с мокри и сапунени ръце;

4.
Да насочват отворите на епруветките към хора или към собствените си
лица;
5.

Да изнасят извън кабинета химически вещества;

ІІІ.

КАБИНЕТ ПО ФИЗИКА

1.
Преди започване на лабораторни упражнения по физика учителят е
длъжен да инструктира учениците за безопасните методи на провеждането им
като обърне внимание върху евентуалните опасности;
2. При лабораторни упражнения да не се допуска използването
неизправни учебни средства , особено електрически такива.

на

ІV. ОБУЧЕНИЕ ПО ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ
1.
Уредите във физкултурния салон да се използват само ако са здрави и
неподвижно закрепени;
2.
При изпълнение на упражнения да се поддържа ред последователност ,
за да се избегне опасност от сблъсквания падания и наранявания;
3. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и др. на
физкултурната площадка да бъдат закрепени здраво;
4.
Трапът за скачане на физкултурната площадка да бъде дълбоко
разкопан;
5. При хвърляне на уреди учителите строго да съблюдават да няма хора на
мястото, около попаденията или периметъра, в който би попаднал евентуално
изпуснатият уред;
6. Учителите по физическо възпитание и спорт са задължени да следят
физическото и психическото състояние на учениците. При наличие на
отклонения от нормалното да не изискват изпълнение на трудни елементи от
упражненията.
7.
Учителите по физическо възпитание и спорт са задължени да извършват
инструктаж на учениците за правилата на безопасност в часовете, както и да
следят за спазването им.

V. КОМПЮТЪРНИ КАБИНЕТИ


При работа с компютрите учениците трябва да са разположени на
разстояние 0,50 - 0,70 м от екрана, а разстоянието между очите и
клавиатурата да е 0,40 - 0,50 м.

При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на
столовете, с удобно разположени върху масите ръце, така че да се постига
максимално удобство при работата с клавиатурата и мишката.

Не се разрешава провеждане на две последователни занятия без
осигуряване на активна почивка между тях от 10-15 мин.

При работа в компютърната зала учениците трябва да внимават за
опасности свързани с неизправности в ел. инсталацията / оголени кабели,
повредени контакти, ел. ключове, щепсели и др. / и при откриването на
такива да предупреждават незабавно преподавателя, без да правят опити да
ги поправят.

При движение в залата учениците да не се допират до захранващите
кабели на компютрите и друга техника, както и до кабелите на компютърната
мрежа.

Компютрите и останалата техника в залата се включват само след
разрешение на преподавател.

При влизане в залата учениците са длъжни да изчакват напускането й
от тези, за които занятията са приключили.

ГЛАВА ТРЕТА
ПРОВЕЖДАНЕ И ДОКУМЕНТИРАНЕ
БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА

НА

ИНСТРУКТАЖИ

ПО

І. Начален инструктаж се провежда индивидуално или групово, като
учители,служители и ученици се запознават със следните по- важни въпроси:
 Основните правила по безопасността и хигиената на труда и
противопожарна охрана;
 Съществуващи опасности в района на училището;
 Пожарна и взривна опасност на работните места и в района на
училището, както и уредите , съоръженията и инсталациите за
известяване и гасене на пожари и начина за използването им при гасене
на пожари и експлозии;
 електрически уреди и съоръжения на територията на училището и
безопасното им използване;

 Редът,който трябва да спазват на работните си места;
 Правила за лична и обществена хигиена, режим на труд,отдих и хранене;
 Общите правила за даване на първа помощ при злополуки.
Началният инструктаж се прави при първоначално започване на работа и при
новопостъпили
ученици. Книгата за инструктаж се съхранява
при
Директора.
ІІ. Периодичният инструктаж се провежда както следва:
 За щатния персонал – в началото на всеки учебен срок;
 За учениците – в началото на учебната година , след зимната и след
пролетната ваканция.
Книгата за инструктаж се съхранява при Директора.
Периодичен инструктаж се провежда и с всички ученици, които
изучават химия, физика, домашен бит и техника, технологии и физическо
възпитание и спорт на всеки 3 месеца. Извършва се от съответния
преподавател и се документира в съответна книга, която се съхранява при
преподавателите.
ІІІ. Извънреден инструктаж – след всяка трудова злополука, след пожар,
природно бедствие, при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и
изискванията по безопасност и здраве при работа,при ремонтни дейности .

Книгата за инструктаж се съхранява при Директора.
ІV. Ежедневният инструктаж се извършва от всеки учител.В началото на
учебния час учениците се запознават с основните положения и изисквания по
техническа безопасност за съответната тема, която се разглежда. Не се вписва
в книга.

