
 

 

УТВЪРДИЛ 

ДАНИЕЛА ШОШОВА 

ДИРЕКТОР  
Съгласно Заповед № 790/12.09.2022 г. 

 

 

НАЧАЛЕН   ИНСТРУКТАЖ 

за учениците от VIII клас от всички специалности на ПГД „Е. Вазова“  

по техника на безопасност, хигиена, охрана на труда и противопожарна и 

аварийна безопасност  за  учебната 2022/2023 г.  

 

 

1. Началният инструктаж се провежда от класния ръководител в първия Час на 

класа, като се регистрира чрез подписите на всеки ученик в Инструктажната 

книга. 

2. Новоприетите и придошлите ученици от други училища могат да започнат 

обучението си в гимназията само след запознаване с Правилника за ЗБУТ. 

3. Съдържание на Началния инструктаж: 

3.1.Учениците са длъжни да идват на училище в добро здравословно състояние, 

без да са употребили алкохол или упойващи вещества и други напитки, 

оказващи нездравословно въздействие при учебния процес, както и да не 

употребяват такива в училище по време на учебните занятия и 

производствените им дейности. 

3.2. Учениците следва да влизат и излизат само през оказаните входове и изходи 

на учебната сграда, като движението по коридорите, в класните стаи, 

ателиетата, учебни работилници, компютърните кабинети е по указания на 

дежурните учители, преподаващите по предмети учители, както и на главния 

дежурен учител за деня. 

3.3. Учениците са длъжни да спазват санитарно-хигиенните изисквания по време 

на часовете и междучасията и строго да спазват разпоредбите по техника на 

безопасност, хигиена и охрана на труда, противопожарна и аварийна 

безопасност, независимо вида на учебните часове или ангажирането им в 

учебна стая, ателие, работилница. 



3.4. Учениците са длъжни да изслушват внимателно встъпителните инструктажи 

в часовете по Учебна практика по професионалните предмети и да прилагат 

правилата за безопасна работа и противопожарна безопасност: 

- в работилниците, 

- в ателиетата, 

- при лабораторните занятия, 

- при изпълнение на силови, гимнастически и др. упражнения в часовете 

по Физическо възпитание и спорт, 

3.5. В класните стаи трябва да се спазва строга дисциплина и ред при учебната и 

трудовата дейност по време на часовете и междучасията. 

3.6. Учениците са длъжни да заемат работните си места 5 минути преди 

началото на часа. 

3.7. Учениците са длъжни строго да спазват указанията на учителите по време на 

авария, пожар, природно бедствие или др. 

3.8. При възникване на пожар учениците са длъжни незабавно да уведомят 

учител или служител на гимназията и се действа според основните правила 

за пожарогасене, като при необходимост учениците се евакуират. 

3.9. Учениците са длъжни да спазват Правилника за дейността на училището. 

3.10.  На учениците се забранява: 

-  да напускат самоволно учебните занятия по теория и Учебна практика, 

- да внасят запалки, кибрит и други запалими материали в училището, 

- да тичат, скачат, да се боричкат в коридорите или класните стаи, както и 

игра с топки и други уреди или средства, 

- да се качват по первазите на прозорците или парапетите на стълбищата в 

коридорите, 

- да извършват учебна, производствена и друга дейност без възлагане и 

присъствие на преподаващия учител, отговарящ за класа, 

- да извършват всякакви видове ремонти на машини, съоръжения, 

електроинсталации и други. 

4. Началните инструктажи по техника на безопасност, хигиена, охрана на труда и 

противопожарна и аварийна безопасност се съхраняват при отговорника на 

Учебната база. 

 

 

 

 

 

       Изготвил:    инж. Джина Бонева 

 


