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I. Цел 

1. Настоящият правилник има за цел да създаде организация на работата в 

училището, насочена към опазване здравето и живота на всички ученици и служители 

на СУ „Отец Паисий”. 

2. Правилникът е изготвен и съобразен с Правилника за вътрешния трудов ред и и 

ЗЧОД.  

IІ. Общ раздел 

1. Училищната сграда се отваря в 6,00 часа и се затваря в 22,00 часа по време на 

учебните занятия, освен когато има извънкласни занимания, но не по-късно от 22,00 

часа. 

2. Обект на постоянно наблюдение са главният вход на училището и входът към 

двора. 

3. При упражняване на дейността си служителите носят лична 

идентификационна карта със снимка  и униформено облекло. 

4. Гражданите задължително се уведомяват чрез Заповед, поставена на видно  

място, че при влизане и излизане от училище подлежат на проверка. 

5. Чрез информационна табела гражданите се уведомяват за използването на 

технически средства за наблюдение и контрол на обекта, без да се уточнява тяхното 

местоположение. 

IІI. Ученици, учители и служители 

• Ученици се допускат само след представяне на ученическа карта подписана от 

директора. 

• Забранява се внасянето на храна и напитки. 

• Дежурните учители, са длъжни да съдействат на портиерите за създаване на 

ред и дисциплина в сградата на училището и неговия район. 

• След приключване на учебните занятия, класните ръководители на I клас, 

извеждат учениците до входа и ги предават на родителите. 

• Помощният персонал докладва на портиерите за възникнали аварии, 

нередности и инциденти. 

IV. Външни лица 

• Забранява се влизането на външни хора в училището. 

• Външни лица, посещаващи училището са длъжни да предоставят документи за 

самоличност и личен багаж, за проверка от портиерите. 

• Портиерите са длъжни да вписват трите имена на посетителя, денят на 

посещение и при кого отиват в специален дневник. 

• Забранява се оставянето на непроверени обемни чанти, пакети и багажи в 

стаята за наблюдение или в училище. 



• Под наблюдение следва да бъдат и всички принадлежащи на училището 

дворни и други площи. 

• Влизането в района на училището на външни МПС става само с писмено 

разрешение от училищното ръководство или със служебен пропуск, издаден от 

директора на училището, или с личното присъствие на директор, помощник-

директор или представител на администрацията. 

V. Видеонаблюдение 

• Допустимо е извършването на видеонаблюдение в общите помещения и 

дворните пространства, което да гарантира безопасността на децата и учениците 

при игри, занимания и в свободното им време. 

• Недопустимо е извършването на видеонаблюдение в санитарните помещения, в 

помещенията за почивка и лична хигиена на децата. 

VI. Санкции 

• Неизпълнение на наредбите на настоящия правилник се санкционира по 

предвидения от закона ред. 

• Санкциите за нерегламентирано влизане и паркиране на МПС на територията 

на училището се налагат от общинската полиция и КАТ. 

Настоящият правилник е утвърден със Заповед №РД-13-……../15.09.2022 г. 

на директора на училището и е в сила до отменянето му по реда на неговото 

издаване. 


