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ИНСТРУКЦИЯ  
за безопасно поведение  на учениците от 90  СУ „ Ген.Хосе де  

Сан Мартин” по време на учебния процес 
и на ремонтните дейности 

 
Удостоверявам, че съм инструктиран за правилата, осигуряващи безопасни и здравословни 

условия на обучение и труд в 90 СУ „Ген.Хосе де Сан Мартин”, по време на учебния процес и на 

ремонтните дейности  а именно: 

І.Учениците  спазват правилата за безопасност на движението при идване и връщане от училище, 

точно както е упоменато на табелите.Не влизат през загражденията и в корпусите и етажите в 

които се извършва ремонт. 

ІІ.  При престоя си в училище на учениците се ЗАБРАНЯВА: 

1.Да се занимават с ел.инсталацията на училището: 

  ► да отварят ел.таблата 

  ► да поправят или повреждат ел. ключове, ел. контакти и осветителни тела 

  ► да вдигат и свалят шалтерите  

  ► да работят с ел.уреди БЕЗ присъствие на учител                      

За всички нередности по ел. инсталацията незабавно да уведомят дежурните учители, класни  

ръководители или ръководството на училището. 

2. Да палят огън в училищната сграда , двора и прилежащите улици. 

3. Да играят с противопожарните уреди. 

4. Да стоят около отворената част на  самозатварящите  се врати в коридорите. 

5. Да използват асансьора без  учител  

6.  Абсолютно е забранено: 

 ► тютюнопушенето, употребата  на алкохол и упойващи средства на територията 

на училището и извън него 

 ► сядането върху первазите и надвесването през прозорците, както и спускането 

по стълбищните парапети 

 ► плискането и игрите с вода; пускането на силно течаща вода; презатягането и 

незатварянето на крановете 

 ► тичането по коридорите, буйните игри, носенето на остри и опасни предмети  за  

здравето и живота (ножове, бомбички, фойерверки, запалителни вещества и др.) 

 ► драскането по стените, вратите и цоклите 

            ► използването на евакуационните стълбища  / освен при евакуация/ 

            ► хвърлянето на предмети през прозорците на училището. 

 

ІІІ. В часовете по: 

 ► физическа култура  и спорт се играе на уредите САМО в присъствие и под 

ръководството на учител 

            ► Технологии и предприемачество, Информационни технологии, Компютърно 

моделиране, лабораторни упражнения по физика и химия, биология опити и работа 

с инструменти се извършват САМО в присъствие и под ръководството на учител 



От класната стая до  кабинетите по информационни технологии и физкултурния салон  

учениците от начален етап се придружават от  учител.  

ІV. Външни лица нямат достъп в  сградата на училището  по време на учебния процес. 

V. Учениците са длъжни да уведомят дежурен учител, класен  ръководител или зам. директор, 

ако в сградата или в двора има съмнителни лица или предмети. 

VІ. Учениците са длъжни да носят личната си ученическа карта и карта за достъп в сградата и да 

я показват на длъжностното лице при влизането си в училище. 

VІІ. Не се разрешава влизането на родители с коли в училищния двор. 

VІІІ. Не се разрешава своеволното напускане района на училището по време на свободни часове. 

ІХ. Всеки ученик е длъжен да се грижи за опазване на своето здраве и живот, както и да не 

допринася със своите действия и поведение за влошаване на здравето на околните и да не 

създава опасност за живота им. 
ЗА НЕСПАЗВАНЕ НА НАСТОЯЩАТА ИНСТРУКЦИЯ ЩЕ БЪДАТ ВЗЕТИ МЕРКИ СРЕЩУ 

НАРУШИТЕЛИТЕ, СЪОБРАЗНО ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО. 

 

Емилия Иванова 

Директор 
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