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                                                                                 П Л А Н 
                                                          НА 

 КОМИСИЯТА ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, 

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД НА НИВО УЧИЛИЩЕ  

ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Училищната комисия за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд се състои от 3 души – председател, двама членове, избрани на 

заседание на ПС.  

Председател: Станка Тодорова – старши учител нач. етап; 

Членове: 1. Халиме Тахир –  учител нач. етап; 

                2. Анна Досева – учител прогимназиален етап. 

Председателят отговаря за цялостната дейност на комисията и осъществява 

контрол върху изпълнението на взетите решения. 

 

Секретарят води цялата документация: протоколи от направените проверки, от 

заседанията на комисията и книгата за инструктажи. 

 

Членовете на комисията определят отговорности за различните дейности по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд в училището. 

  

Комисията прави по две проверки на учебен срок и попълва протокол, копие от 

който се представя на директора, върху:  

а) санитарно-хигиенното състояние в училищната сграда; 

б) технологичната и противопожарната безопасност на машините, уредите и 

съоръженията в училището; 

в) условията за безопасна училищна и извънкласна дейност; 

г) пропускателния режим в училището. 



Комисията взема решения с обикновено мнозинство на своите заседания. Те 

влизат в сила от деня на утвърждаването им от ПС или със Заповед на 

директора. 

Училищната комисия организира  и контролира всички дейности, от които 

зависи опазването на живота и здравето на учениците, учителите и обслужващия 

персонал, а именно: 

а)безопасността на обучението в учебните часове и в извънкласните форми; 

при туристически походи, физкултурни прояви, екскурзии, наблюдения и др.; 

б) дежурството през междучасията – по график, изготвен от комисията и 

утвърден от директора; 

в) пропускателния режим в училище; 

г) хигиената в училище съвместно с главния учител и медицинско лице; 

д) техническата и противопожарната обезопасеност на уредите, съоръженията, 

машините и целия инвентар на училищната сграда. 

Мандатът на комисията е едногодишен. Тя ежегодно отчита своята дейност на 

заседания на ПС и има право да внася предложения при директора на училището 

и ПС, засягащи безопасните условия на възпитание, обучение и труд в 

училището. 

При необходимост се прави промяна в състава на комисията на заседание на ПС. 

 

ІІ. ЦЕЛИ 

 

1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и 

непедагогическия персонал в училището и извън него. 

2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към 

въпросите на личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни 

знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните 

фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на нужда. 

 

           ІІІ. ДЕЙНОСТИ  И  МЕРОПРИЯТИЯ 

 

  м. Септември 

 

1. В началото на учебната година Комисията за безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд да направи оглед и да изготви предложение за 

обезопасяване на района на училището.  

 

2. Запознаване на Педагогическия колектив с плана за дейността на 

Комисията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд, нейната роля и 

място в обучението на учениците.  

Срок: 14.09.2018 г. 

Отг.: Комисията по БУВОТ 

 

3. Да се проведе встъпителен инструктаж на педагогическия и 

непедагогическия персонал и на учениците по безопасност на труда и да се 

отрази в книгата за инструктажи. 

Срок: до 28.09.2018 г. 

Отг.: класни ръководители 



 

 

м. Октомври 

 

4. Да се проведе и отрази в протокол проверка на пропускателния режим в 

училището.  

                                                                        Срок: 22.10.2018г. 

                                                                        Отг.: Пред. на комисия БУВОТ 

 

 

  м. Ноември  

 

5. Класните ръководители да провеждат беседи и разговори с цел 

формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните, за придобиване на основни знания и 

умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в 

околната среда и оказване на помощ в случай на нужда. 

                                                                       Срок: през годината 

Отг.: Кл. ръководители и учители 

 

 

  м. Декември 

 

6. Провеждане на разяснителни кампании и изучаване на причините, 

поради които учениците стават обект на нещастни случаи. 

Срок: през годината 

Отг.: учителите  

 

   

  7. Да се проведе периодичен инструктаж на учениците по безопасност на 

труда и да се отрази в книгата за инструктажи. 

Срок: 20.12.2018 г. 

Отг.: Кл. ръководители 

       

 

                     м. Януари 

 

             8. Да се проведе и отрази в протокол проверка на техническата и 

противопожарната обезопасеност на уредите, съоръженията, машините и целия 

инвентар на училищната сграда. 

  

Срок: 25.01.2019 г. 

Отг.: членовете на комисията 

 

 

   

 

               



                    м. Февруари 

 

  9. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, 

свързани с безопасността на децата им чрез тематични родителски срещи. 

Срок: през годината 

Отг.: класните ръководители 

 

 

  м. Март 

 

10. Да се проведе и отрази в протокол проверка по спазване на графика и 

ефективността на дежурството през междучасията. 

Срок: от 18.03. до 22.03.2019 г. 

Отг.: Председателя на комисията 

 

 11. Да се проведе периодичен инструктаж на учениците по безопасност на 

труда и да се отрази в книгата за инструктажи. 

Срок: 28.03.2019 г. 

                                                                                 Отг.: Кл. ръководители 

 

  м. Април 

 

12. Да се проведе и отрази в протокол проверка на хигиената в училище. 

Срок: от 22.04. до 26.04.2019 г.  

Отг.: Председателя на комисията 

 

 

  м. Май 

 

   13. Провеждане на заключителен инструктаж на учениците от начален 

етап за безопасност през лятото. 

Срок: 30.05.2019 г.  

Отг.: класните ръководители 

     

                     м. Юни 

     

               14. Провеждане на заключителен инструктаж на учениците от 

прогимназиален етап за безопасност през лятото. 

 

Срок: м. юни 2019 г.  

Отг.: класните ръководители 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


