21 СРЕДНО УЧИЛИЩЕ “ХРИСТО БОТЕВ”
София, Лозенец, ул. Люботрън № 12

ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ
Приложение 1 към ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ
НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД, РАЗДЕЛ „УЧЕНИЦИ“
Приет на заседание на ПС, Протокол № 6/10.03.2022 г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Настоящите Правила се въвеждат с цел да се избегнат нещастни случаи, травми и
наранявания и с оглед опазване на живота и здравето на учениците и гарантиране на
тяхната безопасност по време на учебни занятия, както и по време на извънкласни и
извънучилищни мероприятия.
2. Класните ръководители и ръководителите на групи за занимания по интереси
запознават учениците с Правилата и ги инструктират периодично, като за
проведения инструктаж изискват подпис от ученика.
3. Неспазването на настоящите правила от учениците се счита за нарушаване на
дисциплината.
II. РЕД ЗА ВЛИЗАНЕ, ДВИЖЕНИЕ И ПРЕБИВАВАНЕ В УЧИЛИЩЕ
1. При придвижване от дома до училище и обратно всеки ученик стриктно спазва
правилата за движение по улиците и пътищата.
2. При напускане на сградата по време на междучасие всеки ученик от прогимназия и
гимназия стриктно спазва правилата за движение на пътя.
3. Извън учебното време на паралелката учениците могат да остават или да влизат в
училищната сграда само във връзка с учебни дейности и с дейности, свързани с
обща подкрепа за личностно развитие или за ползване на административни услуги.
4. Ученици от други училища нямат право да пребивават на територията на
училището, освен ако не гостуват със свои преподаватели във връзка с училищни
събития.
5. Учениците не използват за преминаване входа на училищния двор, който е
заключен в периода 08.00 ч. – 17.30 ч. в учебни дни. Не преминават през/над
оградите около училището.
6. По време на учебните занятия учениците от начален етап не напускат територията
на училището. Излизат в училищния двор само с разрешение на учител и/или под
неговото наблюдение.
7. При организирано придвижване учениците задължително спазват указанията и
инструкциите на учителя.
8. При влизане в сградата за започване на учебните занятия учениците се легитимират
пред училищната охрана с ученическа карта.
9. Придвижването по коридорите и стълбищата в сградата на училището се ориентира
само от дясната страна.
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10. Пет минути преди започване на учебния час учениците заемат работните си места.
11. По време на учебен час учениците работят с учебно-технически средства и
химически вещества само под непосредственото ръководство на учителя.
12. По време на природни бедствия, аварии, пожари и други опасности, учениците
задължително спазват указанията на учителя.
III. ЗАБРАНИ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СЪЩЕСТВУВАЩИ ОПАСНОСТИ
1. На учениците се забранява да работят с електрически уреди в отсъствието на
учител, както и да включват и изключват осветлението без причина.
2. Категорично се забранява на учениците да работят със счупени електрически
ключове и контакти. При откриване на такива са длъжни да уведомят учител или
служител на училището.
3. Не се разрешава на учениците да играят с пръчки и остри предмети, да се качват на
покрива на физкултурния салон, по дърветата и оградата на училищния двор.
4. Забранява се игра с топка в класните стаи, фоайета и коридори.
5. Забранява се на учениците да блъскат вратите на класните стаи и кабинетите, да се
качват по первазите на прозорците, решетките на радиаторите и по работните маси.
6. Не извършват действия, които представляват риск за чуждата или собствената им
безопасност (провесване през прозорец/парапет на сълбища, прескачане на огради;
сядане в опасна близост до прозорец и т.н.)
7. Забранява се на учениците ползването на спортните съоръжения в двора и
физкултурния салон без разрешение на преподавателя.
8. Забранява се на учениците да влизат и да пребивават на територията на
недостроената сграда, намираща се в съседство до училището.
IV. ХИГИЕНЕН РЕД И РЕЖИМ НА УЧЕБНИТЕ ЗАНЯТИЯ, ОТДИХА И
ХРАНЕНЕТО
1. Режимът на учебните занятия е установен в училищния Правилник и задължително
се спазва от всички ученици.
2. Дежурните учители осигуряват реда на територията на училището в междучасията.
3. Всеки преподавател проветрява класната стая по време на учебния час, като в
зимния сезон проветряването е често, с продължителност не повече от 2 минути.
4. Храненето на учениците се извършва на определеното за целта място – училищния
стол.
V. ПОЖАРНА И ВЗРИВНА БЕЗОПАСНОСТ
1. Забранява се носенето на кибрит и запалки в училището и паленето на огън от
учениците.
2. При възникване на пожар незабавно се уведомява член на училищното ръководство.
3. При необходимост от евакуация учениците стриктно изпълняват указанията на
учителите.
VI. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ
1. При усещане на първите признаци на земетресение се заемат местата по
вътрешните стени на стаите или коридорите, които са по-устойчиви на
въздействието.
2. След преминаване на първия трус, при спазване на плана за евакуация и под
ръководството на учителите, учениците напускат класните стаи и кабинети.
3. След напускане на училищната сграда учениците се събират в училищния двор на
разстояние не по-малко от нейната височина.
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4. Избягва се стоенето под електрически стълбове.
5. Връщането в сградата е възможно след съобщение на компетентните органи за
преминала опасност, предадено официален ред.
VII.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Настоящите правила да послужат като периодичен инструктаж, който да се
провежда в началото на учебната година и след всяка ваканция.
2. Проведеният инструктаж се удостоверява с подписите на инструктираните.
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