1. По време на работа да изпълняват с по-голямо внимание и съсредоточеност само
определените според технологичните карти дейности.
2. Да работят винаги с изправни машини, съоръжения и инструменти.
3. Преди да напуснат работните си места, да предадат инструментите си в пълна
изправност.
4. Строго да спазват изискванията от правилника по противопожарна охрана.
5. При злополука своевременно да съобщават на учителите по учебна или
производствена практика, за да вземат бързи мерки за спасяване здравето и живота на
пострадалия.
6. Строго се забранява на учениците самоволно да напускат или сменят работното
си място, да се пресягат през работните машини, самоволно да извършват ремонт на
работни машини, да се облягат и сядат върху предпазните капаци и парапетите за
обезопасяване на машините, да разхвърлят безразборно обработени детайли около
мястото на работа.
ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ
ПЕРСОНАЛ:
1. Да извършват необходимия встъпителен и периодичен инструктаж, да обучават
учениците на правилна и безопасна работа при провеждане на производствено
обучение, както и да ги инструктират при смяна на работното място.
2. Да впишат проведения с учениците инструктаж и обучение по безопасността на
труда в специална “Книга за инструктаж”.
3. Да знаят във всеки момент местопребиваването на всеки ученик от поверената
им група.
4. Да упражняват контрол и взискателност спрямо учениците за спазване на
правилата и нормите за безопасен труд, използването на специално облекло и лични
предпазни средства при провеждане на производствено обучение. При системни
нарушения на правилата по безопасност на труда да отстраняват учениците от работа и
ги предлагат на Педагогическия съвет за наказание.
5. Да не се допускат до работа ученици, които са без работно облекло и без лични
предпазни средства.
6. Преди започване на работа внимателно да проверят всички блокиращи
устройства, сигнални системи, спирачни и пускови механизми, състоянието на
режещите инструменти (здравина, заточването, закрепването на предпазните капаци)
електрообезопасяването и състоянието на заготовките, които ще се обработват.
7. По време на провеждане на практиката да следят работата на машините,
съоръженията, апаратите и при забелязване на най-малките неизправности незабавно
да ги спрат от работа.
8. Да изяснят на учениците възможните последици от евентуално нарушение на
изискванията по безопасност на труда и неправилното обслужване на съответната
техника.
9. Да наблюдават системно работата на учениците със съответните механизми,
машини, съоръжения и в случай на нарушение на правилата за безопасна работа
незабавно да предприемат съответните мерки, включително и отстраняване от
практика.

10. Строго да се изисква от учениците съблюдаване на установените правила и
норми за дадено производство или дейност, съобразно правилниците по безопасност на
труда.
11. Заместник директорът по учебно-производствена дейност своевременно да
разработва необходимите инструкции за безопасна работа и да следи за поставянето им
по работните места и машините.
12. При злополука да вземат спешно необходимите мерки за оказване на
необходимата медицинска помощ и да съобщят на директора на училището.
13. Да дават на учениците ясни и недвусмислени нареждания, които не
противоречат на действащите у нас правилници и други документи.
14. През време на почивките учителите са длъжни да извеждат учениците извън
учебните работилници.
Настоящият Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание,
обучение и труд в ПТГ ”Васил Левски ” град Горна Оряховица е приет на
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