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ПРАВИЛА 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА 

И ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ 
ВЪВ II  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

„КОНСТАНТИН ФОТИНОВ”- ЛОМ 

1. ЦЕЛТА НА   ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА РЕДА, СИГУРНОСТТА И 

ПРОПУСКАТЕЛНИЯ РЕЖИМ” е да се създаде: 

1.1. Ред за осигуряване на безопасността и сигурността на учениците, 

педагогическите специалисти  и непедагогически персонал в училището. 

1.2. Осигуряване на предпазни мерки, свързани с разпространението на COVID в 

условията на епидемиологична обстановка. 

1.3. Регламентиране на правила за достъп на външни лица в училището с цел 

засилване на контрола върху пропускателния режим. 

1.4. Повишаване на бдителността на всички служители по отношение на: 

1.5. Наличие на съмнителни багажи, пакети и др. без собственик (придружител) 

оставени на територията на двора и сградата на училището. 

1.6. Свеждане до минимум достъпа на непознати, безцелно движещи се хора в 

сградата и ползващи не по предназначение съоръженията в двора 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.  

2.2. В положение на извънредна епидемиологична обстановка, учениците влизат и 

напускат сградата на училището през осигурените допълнително входове. 

2.3. Съпровождането на учениците до класните стаи от родители и придружители не се 

допуска. 
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2.4. 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 фоайето на първия етаж в сградата на 

училището. 

2.5. Гражданите, посещаващи директора, заместник – директора, учителите, главния 

счетоводител, завеждащия административна служба, техническия сътрудник и 

домакина по различни поводи се пропускат след разрешение на лицето, което ще бъде 

посетено и след записване в „Дневник за посещенията“. 

2.6. Дежурният на входа на училището информира по телефона съответното лице, при 

което отива посетителя. Упътва посетителите и ги информира за реда в училището. В 

случай на посещение при преподавател, който към момента води учебен процес, 

посетителят се приканва за изчакване във фоайето или на двора на училището до 

приключване преподавателският ангажимент на учителя.  

2.7. На посетителите  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: 

• са въоръжени и или носят взривоопасни вещества; 

• са употребили алкохол; 

• са дрогирани; 

• са с явни психични отклонения; 

• създават конфликтни ситуации; 

• внасят упойващи вещества, спиртни напитки и други, които при употреба биха 

застрашили живота и здравето на околните; 

• разпространяват, вършат нерегламентирана търговска дейност или рекламират 

литература и артикули с религиозно и порнографско съдържание; 

• водят кучета или други животни; 

• носят обемисти багажи, кашони и други подобни; 

• с изразена симптоматика на коронавирус; 

• не желаят да се легитимират. 

2.8. За участие в родителски срещи се допускат родители и настойници. Влизането им 

се осъществява през главния вход на училището, като носенето на лични предпазни 

средства е задължително, както и използване на дезинфектант на входа на училището. 

Упътването им до класните стаи се извършва от дежурния на входа. 

Правилата са задължителен за всички учители, служители, учащи се и граждани, 

работещи и посещаващи сградата и района на училището.  


