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ИНСТРУКТАЖ 

ЗА БЕЗОПАСНО ПОВЕДЕНИЕ И БДП ПРЕЗ ЗИМНИЯ ПЕРИОД, 

ВКЛ. ПРАЗНИЧНИТЕ И ВАКАНЦИОННИ ДНИ 

 

1. Пътуващите ученици да използват само определените от Общинска 

администрация превозни транспортни средства. При невъзможност за 

пътуване с тях задължително уведомяват родителите си и директора на 

училището, 

2. Движението на учениците от дома до училището и обратно да се осъществява 

само по тротоарите и опесъчените пътни участъци ( по най-безопасните 

места). 

3. Да се избягва движението по уличното платно, където се движат МПС. 

4. Стриктно да се спазват указанията на дежурните учители специализираните 

институции по  време на снеговалеж и затруднено движение. 

5. Да се избягва идване на училище с лични моторни превозни средства  и 

велосипеди. 

6. Да уведомят по най - бърз начин учител или директора за случай, при който 

има пострадал ученик в училище или извън него. 

7. Да не се движат в близост до стари, полуерутени сгради и такива с образували 

се ледени висулки по тях. 

8.. При напускане на училищната сграда учениците да се  движат на групи до 

съответните спирки (особено след втора смяна) . 

9. В час по физическо възпитание и спорт да не напускат спортните прощадки  на 

училището без знанието и съгласието на преподавателя. 

10. Да се обличат и обуват по подходящ за зимния сезон начин. 

11. Да не използват пиратки и други пиротехнически средства . 

12. Да не се допускат конфликти и пререкания с непознати, както и участието на 

учениците в саморазправи и физически сблъсъци на обществени места. 

13. Да не се допуска използването на моторни превозни средства без документ за 

правоуправление и след употреба на алкохол или други упойващи средства. 

Учениците да не се качват в коли с водач без шофьорска книжка или такъв, 

който е употребил  алкохол,  

14. Да не се допуска пързалянето по уличното платно при поледица и натрупал 

сняг 


