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ИНСТРУКТАЖ 

 ЗА УЧЕНИЦИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ И 

СЪОРЪЖЕНИЯ НА ОТКРИТО 

 

 

Площадките на открито в ПТГ "Н. Й. Вапцаров" са предназначени за деца на възраст от 

14 до 18 години. 

І. Задължения на учениците 

 

1. Учениците са длъжни да използват уредите и съоръженията на открито само 

в присъствието на учител. 

2. Забранено е на учениците да ремонтират, сглобяват, разлобяват и извършат 

механични дейности върху уредите и съоръженията на спортната площадка на 

открито. 

3. За провеждане на безопасни учебни занятия, учениците са длъжни: 

– да идват в часовете с подходящо спортно облекло;  

-  да извършват дейности под прякото наблюдение на учител при провеждане 

на практическите занятия; 

– да познават устройството и действието на спортните съоръжения, 

механизмите и т.н., които ще използват и да спазват всички специфични изисквания 

от инструкциите за безопасна работа с тях; 

– преди започване на спортна дейност, да огледат внимателно уредите и 

спортните съоръжения, и при забелязване на най-малки неизправности или 

несъответствия, веднага да уведомят учителя, друго служебно лице/комисията, 

която отговаря за изправността на уредите и спортните съоръжения; 

– да ползват за работа само изправни уреди, след разрешение на учителя; 

– да спазват правилата за безопасна работа със спортните уреди и съоръжения 

на територията на училището през учебно време; 

– да поддържат чистота и да не рушат съоръженията; 



– при злополука веднага да съобщават на учителя си, за да се вземат бързи 

мерки за оказване на необходимата помощ на пострадалия; 

 

 

 

ІІ. На учениците е забранено: 

– самоволно да извършат дейности, които не са им  възлагани; 

– да се катерят, висят по баскетболните стойки, футболни врати и други 

спортни съоръжения; 

– да използват спортните уреди и съоръжения на спортната площадка на 

открито по предназначение, различно от основното им; 

– да използват спортните уреди и съоръжения на спортната площадка на 

открито в извън учебно време; 

– да влизат в територията на спортни площадки и използват спортните 

съоръжения и уреди, до които няма свободен достъп. 

 

 

 

 

 

 


