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ИНСТРУКТАЖ
във връзка с актуализиране на дейностите свързани с осигуряване на реда,
сигурността и пропускателния режим в ОУ „Бачо Киро”,
гр. Велико Търново
На основание чл. 257 и 258 от ЗПУО; Чл. 5 /1/ на „Инструкция на МОНТ от
05.07.1996 за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в
системата на народната просвета”; НАРЕДБА № 1 за обществения ред приета с решение №
365 на заседание на ОС гр. Велико Търново на 16.12.2004 г..; ПДУ и ПБУВОТ на
училището и писмо № 21-64/24.01.2015 г. на Кмета на Община Велико Търново ,считано от
04.03. 2015 г. в ОУ „Бачо Киро” са въведени, а от 12.09.2018 г. са регламентирани нови:
ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ
РЕЖИМ в ОУ „Бачо Киро” гр. Велико Търново.
1.Целта на настоящия инструктаж по новите „ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ” е да се създаде:
1.1. Ред за осигуряване на безопасността сигурността на учениците и всички
пребиваващи на територията на училището хора.
1.2.Регламентиране на достъпа на външни лица в училището с цел засилване на
контрола върху пропускателния режим.
1.3. Повишаване на бдителността на всички служители по отношение на:
-наличие на съмнителни багажи, пакети и др. без собственик (придружител),
оставени на територията на двора и сградата на училището;
-свеждане до минимум достъпа на непознати, безцелно движещи се хора в сградата
и ползващи не по предназначение съоръженията в двора на училището.
1.4.Правилата са задължителни за всички учители, служители, учащи се и
граждани, работещи и посещаващи сградата и района на училището.
1.5.Пропускателеният режим в ОУ „Бачо Киро” се осъществява от квалифициран за
дейността служител невъоръжена охрана, назначен на щат към училището, по утвърден от
директора график за контрол на достъпа и охрана от недоброжелателни посегателства
върху живота на обучаемите, училищния персонал и имуществото на училището.
2.РЕД ЗА ПРОПУСКАНЕ И ПРЕСТОЙ НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ,
СЛУЖИТЕЛИ, ГРАЖДАНИ И МПС В СГРАДАТА И ПРИНАДЛЕЖАЩИЯ ДВОР
НА УЧИЛИЩЕТО.
2.1.Учители, служители, родители и други лица влизат и напускат територията на
училището само през централния вход на сградата. Учениците влизат в училището при
пристигане за учебни занятия както следва:
А. През главния вход на училището учениците от първи клас и децата
от подготвителните групи.
Б. През югозападен и северозападен входове всички останали ученици.
В. Съпровождането на учениците до класните стаи от родители и
придружители не се допуска.
Г. Посрещащите след края на учебните занятия, родители и
придружители, изчакват учителите да изведат учениците до местата, определени

за това в двора на училището, а при неблагоприятни атмосферни условия във
фоайетата на първия етаж в сградата на училището.
2.2. Контролът на пропускателния режим при пристигането на учениците в
училище се осъществява както следва:

А. На главния вход – щатен служител на училището по охрана и
сигурност.

На югозападен и северозападен вход – дежурни по график за
съответния ден учители.
2.3. Гражданите, посещаващи директора, помощник – директорите, учителите, ПС ,
главния счетоводител, завеждащия „Административно – техническа служба”, техническия
секретар и домакина по различни поводи, се пропускат след разрешение на лицето, което
ще бъде посетено и след записване на личните им данни от охранителя по лична карта в
"Дневник за посещенията", а именно:
час на излизане;
подпис на охранителя.
2.4.Дежурният охранител упътва посетителите и ги информира за реда в
училището, информира по телефона съответното лице, при което отива посетителя. В
случай на посещение при преподавател, който към момента води учебен процес,
посетителят се насочва към дежурния главен учител или се приканва за изчакване в
централното фоайе на училището до приключване на преподавателския ангажимент на
учителя.
При същите условия чрез осъществяване на пропускателен режим се осъществява и
достъпът на родители до участие в ДКРУ, провеждани според графика за учебните занятия.
2.5.На посещаващите лица се забранява отклоняване и посещаване на други
служебни лица, кабинети и помещения извън заявените такива. Допуснатите отклонения се
констатират с помощта на системата за видеоконтрол. След посещението, лицата незабавно
напускат сградата на училището.
В сградата и района на училището не се разрешава влизането на лица, които:

, спиртни напитки и други, които при употреба биха
застрашили живота и здравето на околните;
литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание;
и животни;
не желаят да се легитимират.
2.6.За участие в родителски срещи се допускат родители и настойници. Влизането
им се осъществява през главния вход на училището. Упътването им до класните стаи се
извършва от дежурния по смяна охранител по график предоставен от ресорния помощник директор.
2.7.С цел осигуряване на безконфликтно движение на учениците от двете
смени в интервала от 08.30 до 08.50ч., от 11:00 до 13:10ч. както и от 15:30 до 15:50ч.
през деня и вечер от: 17:00 до 17:45; в 18:30 часа дежурният охранител отваря и
входовете на училищната сграда от югозапад, запад и северозапад на централния
корпус на училището и осъществява контрол на влизащите и излизащи през него
ученици и учители пряко и чрез видеонаблюдението на училищната сграда.

2.8. CLrJiacuo JanoBeA ua An petnopa OT 23.03.2016r. ua yquJium.eTo no speMe ua
yqe6unTe JaHHTHH npe3 AeHH H3TO<JHHHT, cesepunHT u JanaAHHH BXOA ua yquJIHIIJ.HHH
ABOp ce 3aKJIIO<JBaT OT AeJtcypHHH oxpaHHTeJI -KaKTO CJieABa: 0T 07:50 AO 11:15 HOT 13:30
AO 17:30<J.ll3KJIIO<Jeuue ce AOnyc..:a cal\10 Ja 3ape~am.nTe CTOJia u 6rolJleTa ua yquJinm.eTo.
2. 7 Y<JnTeJIHTe OT HE, <JHHTO AeQa ue npOAbJIJKaBaT o6yqeuueTo en B QeJIOAnesua
OpraHH3aQHH Ce H3Be~aT OT KJiaCHHTe pbKOBOAHTeJIH Ha 06HA, CJieA KpaH Ha DOCJieAHHH
yqe6eu 'laC KaKTO CJieABa: y<JeHHQHTe OT 11-Te KJiaCOBe npe3 IOf03anaAHHH BXOA, OT 111-Te
KJiacose npe3 cesepo3anaAHHH BXOA u OT
IV-Te KJiacose npel JanaAHHH BXOA ua
Y'~HJIHIIJ.eTo.
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