
82. ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „ВАСИЛ АПРИЛОВ” 

гр. София, район „Младост“, кв. Горубляне 
п.к. 1138 ул. „Самоковско шосе” 41, тел/fax. 02/973 61 54, Е-mail- school82@gbg.bg 

 

 

 
УТВЪРЖДАВАМ: 

МАРТИН ГАНЧЕВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р А В И Л Н И К  
 

 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД  

В 82. ОУ „ВАСИЛ АПРИЛОВ“ 

2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

София, 2022 г. 



1. Този правилник урежда организацията и контрола на дейностите по 

осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд в 82. ОУ „В. 

Априлов”, като се спазват установените в Република България единни и 

отраслови правила, норми и изисквания за безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд. 

2. Задължително се провежда инструктаж по безопасност на труда с 

всички работещи в училището. 

3. Комисия в състав – директор и ЗАС проверява всички уреди, 

съоръжения и физкултурни пособия, по отношение на техниката на 

безопасност. При констатиране на нередности се предприемат действия за 

тяхното отстраняване. 

4. Комисията прави оглед на цялата училищна сграда, кабинети, 

работилници, физкултурен салон, съблекални, тоалетни, коридори, стълбища, 

училищен двор, с цел обезопасяване обучението и възпитанието на учениците. 

5. Комисията съставя констативен протокол след проверка на парно 

отопление и ел. инсталация за готовността на училището за започване на 

учебната година. 

6. Негодни машини, уреди, съоръжения и физкултурни пособия 

своевременно се бракуват по установения ред. 

7. Всеки учител задължително прави инструктаж на учениците по време 

на първото занятие по отношение на техниката на безопасност при ползване на 

машини, уреди, съоръжения и физкултурни пособия, с които се работи. 

Инструктажът се удостоверява с подпис на инструктирания. 

8. Мероприятията извън училище се провеждат само с разрешение на 

директора след предварително представен план /най-малко два дни/. 

Учениците тръгват от училищния двор и се връщат отново в училището, 

задължително съпровождани от учител или класен ръководител. 

9. Всички ученици от І до VІІ клас изучават задължително във всеки клас 

правилата за безопасно движение по пътищата, съгласно указанието за 

обучение по безопасност на движението по пътищата. 

Обучението на учениците се провежда в часа на класа, като предвидения 

учебен материал се разпределя равномерно през учебната година. 

10. В началото на учебната година за всеки ученик от І. и ІІ. клас, 

съвместно с родителите, се определя най-краткия и безопасен път от дома до 

училището и обратно. Пътят се отразява в маршрутна карта, която ученикът 

ежедневно носи със себе си, родителите закупуват светлоотразителни 

елементи. На учениците от ІІІ. и ІV.  клас да се припомнят безопасните 

маршрути за тяхното движение. 

11. Всички учители, които имат последни часове провеждат ежедневно в 

края на часа „петминутка” за безопасност на движението по пътищата и 

задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при връщане 

вкъщи. След завършване на учебните занятия учителите извеждат учениците 

до улицата и ги изчакват да се разотидат. 

12. Обучението по гражданска защита се провежда от класните 

ръководители както следва: 

 І клас  – 2 теми през април и май; 



 ІІ клас – 6 теми в часовете по родинознание; 

 ІІІ клас – 4 теми през ноември, декември, март и април; 

 ІV – VІІ клас – 4 теми през ноември, декември, март и април 

 В обучението по гражданска защита се изучава и плана на училището за 

защита при бедствия, катастрофи и аварии, както и евакуационна схема на 

училищната сграда. Задължително се проиграва пробна евакуация. 

13. Дежурните учители и  помощния персонал опазват и отговарят за 

живота и здравето на учениците през междучасието по коридорите, 

стълбищата, тоалетните, а всеки учител отговаря за безопасността на 

учениците в кабинета му. 

14. Оглед за безопасността на училищната сграда се прави всеки ден 

преди часовете от главния дежурен, който сигнализира своевременно на ЗАС 

при установяване на повреди и аварии. 

15. Проветряването на класните стаи да става само под контрола на 

учителите. 

16. Забранено е пушенето и яденето на семки в сградата и двора на 

училището. 

17. Забранено е влизането на учителите в парното отделение. 

18. В случаите на възникнали конфликти и опити за физическа 

саморазправа от и към ученици: 

18. 1. Учителите: 

 незабавно предприемат мерки за предотвратяване на 

конфликта; 

 информират гл. дежурен и директора на училището. 

18. 2. Учениците: 

 търсят съдействие от дежурните учители; 

 дават информация за причината и обстоятелствата на кл. 

ръководител; 

 уведомяват директора на училището. 

19. Забранено е взимането и извеждането на ученици от училищната 

сграда по искане на външни лица. 

20. В особени случаи родители или роднини могат да взимат ученици 

преди приключване на учебните занятия, след уведомяване на кл. ръководител 

или главен дежурен и под контрола на охраната. 

21. Лица с криминални прояви не се допускат в сградата и двора на 

училището. При неизпълнение на изискването главният дежурен да 

информира инспекторите на VІІ РУП. 

22. При установени случаи с предлагане или употреба на упойващи или 

наркотични вещества незабавно да се информира главния дежурен и директора 

на училището. 

23. С настоящия правилник своевременно да се запознае целия 

училищен персонал срещу подпис. 


