
ИНСТРУКТАЖ ЗА ПО ТЕХНИКА НА БЕЗОПАСТНОСТ И ОХРАНА НА
ТРУДА НА ГРУПА ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

 ……………………………………………..
Учениците  от група ……………………………… 

в  136 ОУ „Любен Каравелов“ гр. София
 са записани по свое желание и със съгласието на родителите. Занятията с тях се провеждат

извън учебните часове по график, утвърден от директора на училището. Учениците са длъжни:
1. При  придвижване  от  дома  към  училище  всеки  ученик  се  задължава  стриктно  да  спазва

правилата за движение по пътищата
2. Забранява  се  на  учениците  да  тичат,  скачат  и  да  се  боричкат  в  класните  стаи  или

помещенията, където се провеждат занятията по интереси и училищните коридори.
3. Категорично се забранява на учениците качването по первазите на прозорците и надвесването

над тях.
4. По време на заниманията по интереси учениците задължително и стриктно спазват указанията

на  ръководителя.
5. Забранява се  на учениците  да пипат и  боравят с  учебно-технически  средства  и пособия в

отсъствието на ръководителя на заниманията по интереси.
6. Категорично е забранено на учениците да пипат здрави или счупени контакти и електрически

ключове. При откриване на повредени или счупени контакти или електрически ключове са
длъжни незабавно да уведомят ръководителя на заниманията по интереси.

7. Забранява се на учениците да носят в училище предмети, които могат да застрашат живота и
здравето на съучениците им.

8. Забранява се внасянето на всякакви храни и напитки.
9. Учениците сядат на определените от учителя работни места.

10. След приключване на занятието, работното мястото се почиства  и боклукът се изхвърля на
определените за целта места.

11. Всички ученици задължително да се запознаят с плана за евакуация. 
12. За осигуряване на пожарна безопасност да се спазват следните правила:

 всички трябва да запазят спокойствие,  да се действа организирано и без паника да се
напусне сградата, следвайки евакуационния план;                  

 при преминаване през задимените помещения, коридори и стълбища всички трябва да
поставят  на  носа  и  устата  си  намокрена  кърпа  и  да  преминат  колкото  се  може  по-
наведени (в ниското димът е по-рядък);           

 ако учениците не могат да напуснат кабинета, в който се намират, през коридора, трябва
да се  уплътнят вратите с намокрени кърпи, дрехи и др., които да се мокрят постоянно с
вода;          

 ако  пожарът  се  развива  в  самата  стая  и  няма  никаква  възможност  за  гасене,  не  се
разрешава на учениците да отварят прозорците (или да чупят стъклата им) и вратите, тъй
като ще влезе свеж въздух, който ще ускори горенето;

 при  възникване  на  пожар  в  отсъствие  на  учител,  учениците  трябва  да  запазят
спокойствие,  да  уведомят (при възможност)  обслужващия персонал  и  да  напуснат  по
най-бърз начин сградата през евакуационните изходи;          

 в никакъв случай да не се правят опити за самоспасяване чрез скачане през прозорците;
13. При  изяви,  свързани  с  излизането  на  ученици  извън  сградата  на  училището  и  с  цел

недопускане  на  инциденти  при  групово  придвижване  на  учениците,  педагогически  и
непедагогически персонал стриктно да спазват следните изисквания:

а/ Пешеходците са длъжни да се движат по тротоара или по банкета на пътното платно, ако липсва
тротоар. Когато няма тротоар или банкет или е невъзможно те да бъдат използвани пешеходците
могат да се движат по платното за движение, противоположно на посоката на движението на пътните
превозни средства по възможност най-близо до лявата му граница.            



б/  При намалена видимост  или при интензивно  движение  придвижването на  група  пешеходци с
водач по платното за движение се разрешава само в колона един след друг.             

14.  Организирана група деца на възраст до 10 години може да се движи само по тротоара или
банкета  и  задължително  се  води  най-малко  от  две  лица  на  възраст  над  18  години.  При
пресичане на платното за движение водачът на групата е длъжен своевременно да подаде
сигнал с палка "Стоп ! Деца !", с червен флаг или с ръка, за да спре движението на пътните
превозни средства.             

15.  Когато пресичат платното за движение, пешеходците са длъжни:
- ако наблизо има пешеходна пътека, да я използват             
- преди  да  навлязат  на  платното  да  движение,  да  се  съобразяват  с  разстоянията  до

приближаващите се пътни превозни средства и с тяхната скорост на движение            
- да  не  удължават  ненужно  пътя  и  времето  за  пресичане,  както  и  да  не  спират  без

необходимост на платното за движение.                
16. На пешеходците е забранено:             

- да навлизат внезапно на платното за движение, 
- да се движат в тунели и по мостове, когато няма изградени тротоари,             
- да пресичат платното за движение при ограничена видимост.            

17. Пешеходците  изчакват  пристигането  на  превозните  средства  от  редовните  линии  за
обществен превоз на пътници на тротоара, на острова за безопасност или на места, очертани с
маркировка, а ако няма такива – на банкета.         

18. При участието  си в  група  за  занимания  по интереси   „………………………………………”
учениците се задължават да спазват следните специфични изисквания:    

 Не започват работа преди ръководителят  на групата за занимания по интереси да е дал
инструкция за конкретната работа по темата;

 При нараняване уведомяват ръководителя и  търсят  първа помощ от медицинското
лице на училището;

 Ако се  наложи отсъствие  поради здравословни  причини  предварително  уведомяват
ръководителя;

Изготвил: ………………………..
     /име и подпис/


