
ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ИНТЕЛЕКТ” 
______________ Иновативно училище_______________

УТВЪРЖДАВАМ: 
ЕМИЛ РАЙКО 
ДИРЕКТОР

ПРАВИЛНИК

ЗА

ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА 

ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД

за учебната 2022/2023 година

Приети на заседание на Педагогически съвет 
с Протокол № 16/ 14.09.2022 г. и утвърдени от Директора 

със Заповед № РД-03-632/ 14.09.2022 г. 
и съгласувани с Обществен съвет към училището 

с Протокол №3/ 13.09.2022 г.



Председател на комисията: Милен Първанов

Членове: Павлин Пеев 
Теодор Петков

№ Дейности Отговорник

1.

Подготовка на училището за започване 
на учебната година относно:
- Безопасни условия на труд;
- Хигиенни условия;
- Пожарна и аварийна безопасност;
- Състояние на уредите, съоръженията, 
пособията, учебно-техническите 
средства и др.

16.09.2022г. Милен Първанов 
и членове на 
комисията.

2.

Организиране със съдействие на РЗИ- 
Плевен и специализирана лаборатория 
на проверка по спазването на 
установените в Република България 
единни правила, норми и изисквания 
по отношение на:
-шум, вибрации, осветеност, чистотата 
на въздуха;
-ергономични условия;
-микроклимат, температура, влажност 
на въздуха.

21.09.2022г. Милен Първанов 
и членове на 
комисията.

3.
Първоначален инструктаж на 
учениците, педагогически и 
непедагогически персонал за 
безопасност и хигиена на труда.

27.09.2022г. Милен Първанов 
и класните 
ръководители и 
учители.

4. Застраховане на учениците за срока на 
учебната година.

7.10.2022г. Класни
ръководители.

5.
Периодичен инструктаж след зимната 
ваканция на ученици, педагогически и 
непедагогически персонал за 
безопасност и хигиена на труда.

20.01.2023г. Милен Първанов 
и класните 
ръководители и 
учители.

6.
Провеждане на ежегодно учебно 
занятие-евакуация при бедствия, 
аварии, катастрофи и пожар.

10-
14.04.2023г.

Милен Първанов 
и класните 
ръководители и 
учители.

7.
Периодичен инструктаж след 
пролетната ваканция на ученици, 
педагогически и непедагогически

10.04.2023г. Милен Първанов 
и класните



персонал за безопасност и хигиена на 
труда.

ръководители и 
учители.

8.

Провеждане на задължителен 
инструктаж на ученици, пребиваващи 
извън сградата на училището, при 
провеждане на мероприятия, свързани 
с учебни пътувания и екскурзии с 
учебна цел.

Постоянен Ръководители на
пътуващите
ученици.

9.
Контрол при провеждане на 
обучението на учениците в първа 
долекарска помощ от медицинското 
лице.

Постоянен Членовете на 
комисията.

Съблюдаването на основните принципи може да спомогне за 
осигуряване на безопасност в училище на учениците, учителите и персонала 
и за предотвратяване разпространението на болестта. Препоръките за 
здравословна среда в училищата включват:

S  Болните ученици, учители и друг персонал не трябва да идват в 
училище.

S  Препоръчително е редовно миене на ръцете с чиста вода и сапун, 
дезинфектанти на спиртна основа / препарати за дезинфекция на 
ръце или хлорни дезинфектанти и поне веднъж дневно дезинфекция 
и почистване на повърхностите в училище.

S  Необходимо е да се осигурят вода, санитарни възли и условия за 
управление на отпадъците и да следват процедурите за почистване и 
обеззаразяване на околната среда.

S  Препоръчително е социално дистанциране (термин, употребяван 
във връзка с определени дейности, целящи забавяне 
разпространението на силно заразна болест, включително 
ограничаване на масово струпване на хора).

Срок-постоянен 
Отговорник - Милен Първанов

1. Насърчаване и демонстриране на редовно миене на ръцете и 
положителни хигиенни навици и наблюдаване за тяхното прилагане. 
Осигуряване на адекватни и чисти тоалетни, отделни за момчета и
момичета:



S  Осигуряване на сапун и чиста вода в подходящи за възрастта 
пунктове за миене на ръце;

S  Насърчаване на често и старателно миене на ръцете (в продължение 
на поне 20 секунди) ;

S  Осигуряване на дезинфектанти за ръце в тоалетните, класните стаи, 
коридорите и в близост до изходите, където е възможно;

S  Осигуряване на адекватни, чисти и отделни тоалетни за момчета и 
момичета.

2. Почистване и дезинфекция на училищните сгради, класните стаи и 
особено на санитарните помещения поне веднъж дневно, и особено на 
повърхности докосвани от голям брой хора (парапети, маси за 
хранене, спортно оборудване, дръжки на врати и прозорци, играчки, 
учебни пособия и др.)\

S  Използване на 0.5% разтвор на натриев хипохлорит (еквивалентен на 
5000 ррт) за дезинфекция на повърхности и 70% етилов спирт за 
дезинфекция на малки повърхности; осигуряване на подходящи 
материали за хигиенистите.

3. Подобряване на проветряването и вентилацията, където климатът 
позволява (отваряне на прозорците, използване на климатици, 
където са налични, и т.н.).

4. Поставяне на табла, поощряващи добри практики за хигиена на ръцете
и респираторна хигиена.

5. Организиране на ежедневно и безопасно изхвърляне на отпадъците

Срок-постоянен 
Отговорник - Милен Първанов


