36 СУ “Максим Горки”
София 1680, ул. “Пирински проход” №35
тел. 02/858-61-48 /канцелария/ ; 02/858-61-49 /директор/

Приет на ПС № 17 /10.09. 2017год.

за осигуряване на безопасни условия на
обучение, възпитание и труд в 36 СУ”М.Горки”
през учебната 2018/2019 год.
І.Общи положения
Чл.1 За осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд при
провеждането на учебна /теоретично и практическо обучение/, възпитателна
и
извънучилищна дейност и при извършване на трудови дейности, да се спазват
установените в Република България единни правила, норми и изисквания, съгласно
чл.275 от КТ( Изменение – Д. в., бр. 25 от 2001г., в сила от 31.03.2001г. ,ПМС №9
/17.01.1995г. и Наредба №4/27.10.1994г. на Министерството на здравеопазването.
Чл.2 Настоящият правилник се прилага по отношение на:
1. Собствени,наети или предоставени за ползване машини, съоръжения, апарати,
уреди, технологични машини, инструменти, материали и вещества.
2. Силови и осветителни електрически инсталации, отоплителни, вентилационни,
климатични и аспирационни инсталации.
3.Шум, вибрации, чистота на въздуха, осветеност и лъчения.
4.Ергономични условия на обучение, възпитание и труд.
5.Температура на въздуха.
6.Работно облекло, лични предпазни средства, специално работно облекло.
7.Съоръжения и медикаменти за долекарска помощ.
Чл.3 Правилникът осигурява безопасни условия на възпитание, обучение и труд
на ученици, педагогически и непедагогически персонал и лица от други организации,
когато извършват самостоятелно или съвместно следните дейности:
1.Ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати и технологични линии.
2.Ремонт на силови и осветителни ел.инсталации, отоплителни, вентилационни,
климатични и аспирационни инсталации, водопроводни и канализационни инсталации.
3.Строително-монтажна дейност по собствени сгради за
възпитателна, учебна и трудова дейност.
Чл. 4 Правилникът има за цел:
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1.Да определи основните задължения на учителите, служителите и учениците и
изискванията, които трябва да бъдат спазени при провеждането на учебни занятия; за
осигуряване на необходимата организация, ред и дисциплина при провеждане на процеса
на обучение, както и за предотвратяване на трудови злополуки и заболявания.
2. Да определи общите задължения на всички учители и служители за безопасна
работа и специфичните им задължения според длъжността и конкретното им работно
място.
3. Отговорност по изпълнението на правилника носят ръководството на училището,
както и целият педагогически и непедагогически персонал.
Чл.5 Правилата се обявяват:
1.На учителите и служителите от директора и се поставят на подходящо място за
ползване. В длъжностните им характеристики се вписват конкретните задължения за
безопасни условия на труд.
2.На учениците за всеки отделен клас от съответния преподавател по учебна и
лабораторна работа ; преподавателите по отделните предмети в кабинетите по дом.бит и
техника и технологии, кабинета по химия, физика, както и във физкултурния салон са
поставили инструкции за безопасна работа и обучение.

ІІ.Общи задължения на всички учители, служители и ученици
Чл.6 До работа се допускат само лица, които са запознати с нормите на
безопасност. При възникване на трудово-правни отношения и преди започване на
учебната година, учителите задължително преминават встъпителен инструктаж и лично се
подписват в съответния дневник . Периодичен инструктаж се прави най-малко два пъти
годишно, което работещия удостоверява с личен подпис в съответната книга.
Встъпителния и текущ инструктаж се провежда от председателя на комисията по ТВ,
определен със заповед на директора, който съхранява съответните книги. Книгите се
прошнуроват, прономероват и подпечатват с печата на училището.
Чл.7 Учителите по химия, физика, физкултура, информатика и информационни
технологии допълнително се инструктират, съобразно спецификата на работата им или
съответния вид дейност.
Чл.8 Не се допускат на работа лица, които са без предвидените за вида работа
защитни средства и облекла.
Чл.9 Не се допускат на работа лица, които страдат от заболявания,
противопоказни за съответния вид работа; след употреба на алкохол или упойващи
вещества.
Чл.10 Всеки учител, служител и ученик е длъжен да се грижи за собствената си
безопасност и за безопасността на лицата, които биха могли да пострадат при
извършваната от тях дейност. За тяхната безопастност е изградено видеонаблюдение.
Чл.11 Всички учители, служители и ученици се задължават да спазват правилата
и изискванията за безопасна работа, по която са обучени и инструктирани.
Чл.12 Използването на машини, уреди и средства за индивидуална и колективна
работа да става само по предназначение.
Чл.13 Учителите, служителите и учениците се задължават да уведомят
съответните длъжностни лица за всички случаи на повреди, аварии и др., които създават
опасност за тяхното или на други лица здраве и за възникване на трудови злополуки.
Чл.14 Учителят е длъжен да опазва живота и здравето на учениците по време на
учебно-възпитателния процес и други дейности организирани от него или от училището.
Чл.15 При провеждане на учебните занятия учителят е длъжен:
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1.Да инструктира всички ученици за правилни действия в учебните кабинети с
цел опазване живота и здравето им. Инструктажът на учениците се извършва след всяка
ваканция .
2. След провеждане на инструктажа съответният учител и всеки ученик се
подписват в отделна книга.
3. Учителят провел инструктажа е длъжен да съхранява в съответния кабинет
тетрадка за инструктаж.
4. При провеждане на текущия инструктаж се обръща внимание на ТБ и ОХТ в
зависимост от специфичните особености на темата и методичната единица.
5. На учениците се разясняват възможните последици от евентуални нарушения
на изискванията за безопасна работа.
6. Всеки новоприет ученик преди започване на обучението, задължително да
бъде инструктиран и да се подпише лично в книгата по ПБ, ОТ и ППО.
Чл.16 Всеки ученик е длъжен да спазва общите и специфичните условия, правила
и инструкции по ТБ, ОТ и ППО поставени в работилниците, лабораториите и кабинетите
и класните стаи.
Чл.17 При нарушаване на инструкциите и настоящия правилник, учениците да
бъдат отстранявани от учебни занятия с последващо дисциплинарно наказание.
Чл.18 За осигуряване на физическото развитие и здравословен начин на живот
на учениците, училището гарантира спазване на следните общи изисквания:
1.Не се допускат учениците в сгради, помещения и работни места , които не
отговарят на изискванията за безопасност и здравословни условия на обучение и труд.
2. Нормите за труд, относителна влажност и скорост на въздуха в сградите
отговаря на БДС.
3. Шумът и вибрациите на работните места да отговарят на хигиенните
изисквания.
4. През почивките да се проветряват помещенията.
5. Осветлението да осигурява добра видимост и възможност за обучение и
работа.
6. Работните помещения и кабинети да се почистват редовно.

ІІІ.Заключителни разпоредби
Чл.19 Настоящият правилник е задължителен за всички учители, служители и
ученици в 36 СУ. За всяко нарушение на виновните се налагат дисциплинарни наказания.

Директор:...............................
/Св.Нотева/
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