
ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ 

за учениците от всички специалности на Професионална гимназия по 

текстил и моден дизайн по техника на безопасност, хигиена и охрана на 

труда, противопожарна и аварийна безопасност 

1. Периодичният инструктаж с учениците се провежда за всяка учебна година 

съгласно Наредбата за инструктажа и обучението на работниците и 

служителите по БХТ и ПО, т.З, буква “а” (ДВ.бр.59 от 28.07.1970 г.) както 

следва 

 с учениците IX, X, XI, XII класове - в първия час на класния ръководител за 

съответната учебна година. 

 второто провеждане на инструктажа е за всички ученици в училище, в първия 

час на класния ръководител след Коледната ваканция. 

Инструктажите се провеждат от класния ръководител и се регистрират чрез подписите 

на всеки ученик в книгата за инструктаж на учениците. 

2. Да се спазват изискванията на Правилника за дейността в училището, на 

Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд и другите нормативни актове. 

3. За обучение в класните стаи се допускат само ученици, които са преминали 

инструктажите на БХТ и ПО по утвърдени програми.  

4. Класните стаи трябва да бъдат подходящо и достатъчно осветени, както през 

деня, така и вечер. 

5. На учениците се забранява да пипат и извършват поправки на  електрическите 

уреди, електрическата инсталация и съоръженията в класните стаи. 

6. В класните, стаи трябва да се спазва строга дисциплина и порядък, което е 

задължение на учениците.  

7. Категорично се забранява на учениците да тичат, скачат и да се боричкат в 

коридорите и ютените стаи.  

8. Забранява се игра с топки в класните стаи.



9. Пет минути преди започване на учебния час, учениците заемат 

работните си места. 

10. Забранява се на учениците при отсъствие на учител, да вдигат 

шум в сградата на училището. 

11. По време на природни- -бедствия, аварии, пожари и други, 

учениците задължително спазват указанията на учителя. 

12. На учениците се забранява да боравят с машини, компютри и 

електрически уреда в отсъствието на учител. 

13. Категорично се забранява  учениците да боравят с учебно-

технически средства и пособия в отсъствие, на учител. 

14. Категорично се забранява на учениците да пипат счупени 

електрически ключове и контакти. При откриване на такива са 

длъжни незабавно да уведомят учител или служител в 

училището. 

15. Учениците по време на час работят с учебно-технически 

средства и химикали под непосредственото ръководство на 

учител. 

16. Не се разрешава на учениците да играят с пръчки и остри 

предмети, да хвърлят камъни, да се катерят по дърветата в 

училищния двор, по оградата и баскетболните табла. 

17. Забранява се на учениците да блъскат вратите на класните 

стаи и кабинетите, да се качват по радиаторите, по чиновете и 

работните маси 

18. Категорично се забранява на учениците качването по первазите 

на прозорците. 

19. Забранява се използването на кибрит и запалки в училището и 

палене на огън от учениците. 

20. При възникваш на пожар се уведомява незабавно учител  или 

служител на - училището и се действа според основните правила за 

пожарогасене. При необходимост учениците се евакуират. 

Да се спазват изискванията на Правилника за дейността на училището и 

Правилника за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и 

труд. 
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