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Раздел І
Общи положения
Чл.1. С настоящия правилник се конкретизират мерките по осигуряване на живота и
безопасността на учениците по време на провеждане на учебния процес и задълженията
на дежурните учители и дежурните ученици.
Раздел ІІ
Осигуряване на живота и безопасността на учениците
Чл.2. Основните положения по осигуряване на живота и безопасността на учениците
са регламентирани в Правилника за осигуряване на безопасни условия на възпитание,
обучение и труд в Основно училище „Професор доктор Асен Златаров” град Смолян.
Чл.3.За недопускане инциденти с учениците и опазване живота и здравето им, в училището се регламентират следните ограничения в дейностите:
1.не се допуска напускането на класните стаи, кабинети и зали по време на учебните
часове от страна на учителите и учениците;
2.не се допуска излизане на ученици от двора на училището по време на учебни часове
без учител, както и оставянето на ученици без надзор по време на организирания отдих;
3.не се допуска в училището и района около него носенето на хладно, огнестрелно и
газово оръжие, както и пиратки, спрейове и играчки, застрашаващи живота и здравето на
участниците в образователно-възпитателния процес;
4.не се допуска носенето и разпространяването на наркотични вещества, алкохол и
цигари на територията на училището и прилежащия район;
5.класните ръководители на начален етап да уточняват с родителите реда за довеждане и отвеждане на децата, като учениците имат право да тръгват сами от училище само
след писмена декларация – съгласие от страна на родителите, като същата се съхранява
при съответния класен ръководител;
6.класните ръководители на начален етап съвместно с родителите изготвят личен картон на всяко дете за съответния маршрут до дома;
7.не се разрешава влизането на външни лица в двора и сградата на училището, с изключение на определени приемни часове и извънредни ситуации;
8. дежурните учители и помощен персонал, осигуряващи охраната на училището не
допускат внасянето на обемисти пакети;
9.минимум два пъти годишно се проиграва практическия изготвения план за евакуация на учениците от сградата на училището;
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10.забранява се паркирането на леки автомобили, микробуси и автобуси в училищния
двор и пред входа му;
11.учениците от І до VІІ клас задължително изучават в часа на класа правилата за движения по пътищата, съгласно одобрените учебни програми;
12.при провеждане на извънучилищни мероприятия, наблюдения с учебна цел и екскурзии да се спазват наредбите на МОН;
13.при провеждане на дейности извън сградата на училището отговорност за живота
и здравето на учениците носят учителите, които организират и провеждат дейността.
Раздел ІІІ
Дежурство в училище
Чл.4. (1) Дежурството в училището се осъществява преди началото на учебните часове и по време на междучасията – след завършване на часа и до влизането в следващия
час. По време на провеждане на учебните часове за реда и дисциплината в коридорите
на училището се грижат чистачите на помещения.
(2)Дежурството в училището се осъществява от главен дежурен учител, главен дежурен учител от ЦДО, дежурни учители по райони и дежурни ученици в коридорите и класните стаи.
(3)Районите за дежурство са:
1.корпус на начален етап – вход и партер: от входа на НЕ до стълбищната площадка
на І етаж вкл., училищния двор пред административен корпус;
2.корпус на начален етап І етаж – І етаж до стълбищната площадка на ІІ етаж вкл.;
3.корпус на начален етап ІІ етаж – ІІ етаж до стълбищната площадка на ІІІ етаж вкл.;
4.корпус на начален етап ІІІ етаж – ІІІ етаж до стълбищната площадка на ІV етаж вкл.;
5.корпус на прогимназиален етап І етаж вход – от кабинет № 1 (химия) до кабинет №
5 (музика) вкл., от входа на І етаж заедно с фоайе до стълбищна площадка на ІІ етаж вкл.,
училищен двор пред корпус на Прогимназиален етап;
6.корпус на прогимназиален етап ІІ етаж – от фоайе до кабинет № 7 (биология) до
кабинет № 13 (кабинет БДП) и стълбищна площадка на ІІ етаж вкл.;
7.в двора на училището дежурят учители от ЦДО по време на организирания отдих и
по време на почивките.
(4) Главен дежурен учител във времето от 07.30 ч. до 12.30 ч. е учител от прогимназиален етап. Главен дежурен учител от ЦДО във времето от 12.30 ч. до 17.30 ч. е учител от
ЦДО.
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Чл.5.(1) Дежурството на учителите се организира по утвърден от Директора на училището график.
(2) Дежурството на учителите започва в 7.30 ч. и продължава до 13.10 ч. за начален
етап и 13.10 ч. за прогимназиален етап.
Чл.6.(1) Дежурните ученици – по 2 за седмица, се определят се от класния ръководител на съответната паралелка.
(2) Класният ръководител е длъжен да информира дежурните ученици за задълженията им.
Раздел ІV
Задължения на главен дежурен учител, главен дежурен учител от ЦДО, дежурни
учители и дежурни ученици
Чл.7. Главният дежурен учител е длъжен:
1.да познава План за действия при бедствия, аварии и катастрофи и при отсъствие на
директора и ЗД по УД да ръководи действията учениците и персонала при възникване на
извънредни ситуации и бедствия;
2.да идва в училище в 07.30 часа и провери присъствието на дежурните учители за
съответния ден, като при отсъствие на дежурен учител да го замени с резервен;
3.да осигури при необходимост заместник на дежурен учител, който трябва да напусне
района на дежурството си по обективни причини;
4.да контролира посрещането на учениците на входовете на училището от дежурните
учители от райони упоменати в чл. 4, ал. 3, т. 1 и т. 5 на настоящия правилник;
5.да се намесва своевременно и адекватно при инцидент, като при необходимост информира медицинското лице и директора;
6.да установява присъствието на всички учители и при отсъствие на учител да информира директора или ЗД по УД на училището;
7.да съгласува промени в разписанието на учебните часове с ЗД по УД и уведомява
учениците за тях;
8.да осигурява навременното биене на звънеца за начало и край на часовете;
9.да ръководи и контролира работата на дежурните учители и ученици за поддържане
на реда и дисциплината в междучасията и следи за опазване на училищното имущество;
10.да отразява в дневника за дежурства констатираните нередности по спазването на
задълженията на дежурните учители и ученици;
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11.да поддържа връзка с училищната администрация за отстраняване на възникнали
аварии и повреди;
12.да контролира чистачите на помещения за почистването на районите и за спазване
на хигиената в училището и прилежащите райони;
13.да прави преглед в края на дежурството на районите на дежурство, кабинетите и
класните стаи, като вписва забелязаните нередности в дневника за дежурства.
Чл.8. Главният дежурен учител от ЦДО е длъжен:
1.да познава План за действия при бедствия, аварии и катастрофи и при отсъствие на
директора и ЗД по УД да ръководи действията учениците и персонала при възникване на
извънредни ситуации и бедствия;
2.да идва в училище в 11.30 часа и да провери присъствието на дежурните учители от
ЦДО за съответния ден, като при отсъствие на дежурен учител от ЦДО да го замени с
резервен, като отрази това в дневника за дежурства;
3.да осигури при необходимост заместник на дежурен учител от ЦДО, който трябва
да напусне района на дежурството си по обективни причини;
4.да се намесва своевременно и адекватно при инцидент, като при необходимост информира медицинското лице и директора.
5.да ръководи и контролира работата на дежурните учители от ЦДО за поддържане на
реда и дисциплината в междучасията и следи за опазване на училищното имущество;
6.да отразява в дневника за дежурства констатираните нередности по спазването на
задълженията на дежурните възпитатели;
7.да поддържа връзка с училищната администрация за отстраняване на възникнали
аварии и повреди;
8.да контролира чистачите на помещения за почистването на районите и за спазване
на хигиената в училището и прилежащите райони;
9.да прави преглед в края на дежурството на районите на дежурство, кабинетите и
класните стаи, като вписва забелязаните нередности в дневника за дежурства.
Чл.9. (1) Дежурните учители са длъжни:
1.да идват в училище в 07.30 часа и да посрещат учениците в района на дежурството
си;
2.да следят за опазване на реда и дисциплината в междучасията в района на дежурството си, като не допускат вдигане на шум и тичане по коридорите, при инцидент да се
намесва своевременно и адекватно, като при необходимост информира медицинското
лице и директора.
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3.да напуска района на дежурството си при необходимост по обективни причини, само
след като информира главния дежурен и след осигуряване на заместник;
4.да остава в района на дежурството си след приключване на учебните занятия до
окончателното напускане на сградата от всички ученици;
5.да следят за опазване на училищното имущество и при забелязани нередности уведомяват главния дежурен учител, като при неспазване на това изискване носят солидарна
отговорност с извършителите;
6.да контролират чистачите на помещения за почистването на районите и за спазване
на хигиената, като за констатирани нередности уведомяват главния дежурен учител.
(2)Дежурните учители от райони упоменати в чл.4 (3) т.1 и т.5 на настоящия правилник осъществяват и посрещането на учениците преди началото на учебните занятия при
входовете на училището, както и осъществяват контрол по пропускателния режим на
училището.
Чл.10. Дежурните учители от ЦДО са длъжни:
1.да идват в училище в 11.30 часа и да посрещат учениците в района на дежурството
си;
2.да следят за опазване на реда и дисциплината в междучасията в района на дежурството си, като не допускат вдигане на шум и тичане по коридорите, при инцидент да се
намесва своевременно и адекватно, като при необходимост информира медицинското
лице и директора.
3.да напускат района на дежурството си при необходимост по обективни причини,
само след като информира главния дежурен и след осигуряване на заместник;
4.да остават в района на дежурството си до окончателното напускане на сградата от
всички ученици;
5.да следят за опазване на училищното имущество и при забелязани нередности уведомяват главния дежурен учител, като при неспазване на това изискване носят солидарна
отговорност с извършителите;
6.да контролират чистачите на помещения за почистването на районите и за спазване
на хигиената, като за констатирани нередности уведомяват главния дежурен учител.
Чл.11. Дежурни ученици по класове са длъжни:
1.следят за хигиената в класната стая или кабинета;
2.почистват дъската;
3.следят за готовността на класа за начало на часа и докладват на учителя за отсъстващи ученици;
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4.при отсъствие на преподавател поддържат връзка с главния дежурен учител за промени в разписанието на учебните часове за деня;
5.в началото и в края на учебния час дежурните ученици следят за състоянието на
класната стая или кабинет и прилежащия към нея коридор;
6.при възникнали нарушения и нанесени материални щети дежурните ученици незабавно уведомяват дежурния учител от съответния район, главния дежурен учител или
класния ръководител, като при неспазване на това изискване дежурните се смятат за съпричинители на извършеното нарушение.
Преходни и заключителни разпоредби
§.1.Настоящият правилник се изготвя в съответствие с чл. 21 от Правилника за вътрешния ред (ПВР) в ОУ „Проф. д-р Асен Златаров“ град Смолян.
§.2.Правилникът за дежурствата влиза в сила от 15.09.2020 г.
§.3. Правилникът за дежурствата е утвърден със заповед на директора на училището
№ РД 07 – 1170/14.09.2020 г.
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