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РАЗДЕЛ V 
 Задължения на учениците и родителите за осигуряване и спазване на здравословни и 
безопасни условия на труд и учене. 

Чл. 1. Задължения на учениците: 
1.1. Да изслушват началния и периодичния инструктаж за правилата по безопасност и 

хигиена и по противопожарна охрана; 
1.2. Да изслушват инструктажа на работното място в часовете по физическо възпитание и 

спорт, информационни технологии, домашна техника икономика, технологии, физика 
и астрономия, химия и опазване на околната среда, при практически занятия, опити, 
инструктажа при провеждане на занятия извън Училището, инструктажа при 
провеждане на екскурзия с учебна цел и училище сред природата, и извънреден 
инструктаж, когато това се налага. 

1.3. Да се разписват в съответните книги за инструктаж, с което удостоверяват, че са им 
известни правилата за здравословните и безопасни условия на труд и учене и се 
задължават да ги спазват. 

1.4. Да спазват строго учебното време, както и разпоредбите по безопасност на труда и 
правилата за вътрешния ред и дисциплината в Училището, като изпълняват стриктно 
дадените им указания в това направление. 

1.5. Да знаят разположението на противопожарните съоръжения в училището, както и 
използването им при гасене на пожар; 

1.6. При придвижване от дома към училище всеки ученик се задължава стриктно да спазва 
правилата за движение по пътищата; 

1.7. Придвижването по коридорите и стълбищата в училищната сграда става само отдясно, 
без бутане, блъскане и възпрепятстване на нормалното движение; 

1. Спазват  всички Правила за организация на учебния ден в СУ „Вичо Грънчаров“ в условията 
на извънредна ситуация и COVID 19. 

1.8. Пет минути преди започването на часа учениците заемат работните си места и 
спокойно изчакват идването на преподавателя; 

1.9. Да поддържат ред и чистота в класните стаи, коридорите, тоалетните и училищния 
двор. Отпадъците от закуски, пластмасови чаши и други да се хвърлят само в 
кошчетата за боклук; 

1.10. Да не носят в Училището наркотични средства, алкохол и цигари. 
1.11. Да не носят със себе си запалителни материали, хладно или огнестрелно оръжие или 

предмети с които могат да застрашат своето, на съучениците си или на трети лица 
здраве и живот. 

1.12. Да не употребяват физическо или психическо насилие върху ученици от Училището и 
трети лица. 

1.13. По никакъв начин с действията си да не създават риск за здравето и живота на 
съучениците си, учениците от Училището или трети лица. 

1.14. Да не хвърлят запалителни материали в кошчетата за боклук; твърди опаковки в 
тоалетните - същите да се хвърлят в кошчетата; предмети през прозорците на улицата; 

1.15. влизането във физкултурния салон, ателието по скулптура, компютърни зали и 
кабинети по музика да се извършва само с учители или лица, провеждащи обучението 

им; 
1.16. забранява се на учениците надвесването, провесването и сядането на перваза на 

прозорците в училище; 
1.17. Да не пипат открити кабели, контакти, бушони, шалтери и други опасни за живота и 

здравето места; 
1.18. Да не започват работа в кабинетите, преди да са преминали начален инструктаж и 

само след като са получили разрешение от учителя по учебния предмет; 
1.19. Да бъдат внимателни и предпазливи по време на работата си и да спазват точно 



дадените им указания за правилно и безопасно изпълнение; 
1.20. Да не предприемат по своя инициатива дейности, с които не са добре запознати и да 

не работят с машини, механизми и апарати, преди да са обучени; 
1.21. Да съобщават своевременно на учителя за всички забелязани нередности, опасности, 

повредени механизми, електроуреди и други и да не се опитват да отстраняват 
повредите сами; 

1.22. Да напускат своевременно работните си места при поява на опасности и нередности, 
които могат да причинят травми, като се отстранят на безопасно разстояние и 
уведомят учителя за вземане на необходимите предпазни мерки; 

1.23. Да влизат и престояват в кабинети и лаборатории само в присъствие на 
преподавателя; 

1.24. Да не използват уреди с напрежение по-голямо от 36V. 
1.25. Да не използват уреди и пособия по физическо възпитание без разрешението на 

съответния преподавател. 
1.26. Да не извършват самоволно дейности, които не са свързани с възложените задачи. 
1.27. Да не извършват ремонти по уредите, инсталациите и съоръженият 
1.28. Да спазват инструкциите за здравословни и безопасни условия за възпитание, 

обучение и труд в часовете по физика, химия, биология и физическо възпитание, 
хигиенните условия в училище и противопожарната охрана. 

1.29. Да внимават при движение по стълбищата в училището, като се движат само по 
осветени стълбища. Да седят по правилен начин на ученическия стол. 

1.30.  По време на извънкласни и извънучилищни мероприятия учениците задължително 
стриктно да спазват указанията на класния ръководител или учителя. 

1.31. Организирането и провеждането на спортни игри и състезания в двора на училището и 
спортните площадки да става само в присъствието на учител. 

1.32. Да не влизат във физкултурното помещение без присъствието на учител, качването и 
ползването на спортните уреди по време на учебен час от повече от един ученик. 

1.33. Да не използват спортни уреди и пособия преди учителят да е разрешил работа с тях, а 
при работа с гюлета, гирички, топки, тояжки и други задължително да се спазват 
указанията на учителя за безопасността на всички ученици. 

1.34. В часовете по физическо възпитание 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, както и 
ползването на различни предмети и пособия, които не са изискани от учителя и пречат 
за нормалното провеждане на часа. 

1.35. Участват във всички учебно-тренировъчни мероприятия организирани от Училището 
по осигуряване на ЗБУТУ, ППО, БХТ и учебни евакуации при природни бедствия, 
производствени аварии, пожари и терористични актове. 

Чл. 2.  Задължения на Родителите. 
2.1. Да се запознаят със Правилника за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд и учене. 
2.2. Да се запознават от сайта на Училището с промените в Правилника за осигуряване на 

ЗБУТУ. 
2.3. Да оказват необходимото съдействие на Училището за опазване здравето и живота на 

учениците 
2.4. Да осигурят лични предпазни средства за децата си. 
2.5. Да подадат заявление когато вземат детето си по семейни причини преди 

приключване на учебните часове за деня, или когато го вземат преждевременно по 
време на екскурзия с учебна цел и училище сред природата. 

2.6. Да информират Училището за обстоятелства свързани със здравословното и физическо 



състояние на детето си, с които могат да подпомогнат Училището в задълженията му 
по осигуряване на ЗБУТУ и/или предотвратят евентуални рискове по опазване 
здравето и живота на детето си. 
 


