ОУ „АНТОН СТРАШИМИРОВ” – ГР. БУРГАС
УТВЪРДИЛ:
АНТОАНЕТА ХРИСТОВА
ДИРЕКТОР

И Н С Т Р У К Т А Ж
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ЕКСКУРЗИИ, ГОРСКИ УЧИЛИЩА, ЛАГЕРИ
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ:
1.Да изслуша внимателно инструктажа на ръководителите и се разпишат в поименен
списък.
2.Да спазва стриктно дисциплината и разпорежданията на ръководителите си.
3.Слизането и качването в автобуса да става организирано, по установения от
ръководителите ред.
4.В автобуса се забранява:
- Ставане и разхождане по време на движение;
- Отваряне на прозорците и хвърляне на отпадъци;
- Подаване на ръце и глави от прозорците на автобуса.
5. Да не се нарушава установения ред в почивните бази.
6. Да не се отделя без разрешение от групата за разходки, излети и др.
7. Да не играе на строитерни съоръжения и площадки в близост до почивните бази,
където са настанени за спане по време на мероприятието. Да се пази от действащи
машини и механизми, отвори на шахти и инсталации.
8. Да не прескача от тераса на тераса, ако има такива до спалните помещения, да не
сядат на парапети, на рамки на прозорци и да не се надвесват над тях.
9. Да не посещава и плува в неохраняеми водоеми, реки, язовири, море, нощно къпане и
други водни площи.
10. Да спазва правилата за движение по улиците и пътищата при пътуване пеша, с
автобус или влак.
11.Да опазват материалната база на почивните станции. Нанесените щети се
възстановяват от виновните лица.
12.Да опазва околната среда, историческите и културни паметници, които посещават.
13.Да спазва санитарно – хигиенните правила.
14.Да не употребява алкохол и наркотични вещества, да не пуши на обществени места
и в почивните бази.
15.Да уведомява ръководителите си при здравословни проблеми или констатирани
нарушения.
16.При посещение или ползване на развлекателни съоражения да се запознае и спазва
правилата и инструкциите за безопасност на всяко съоражение.
17.Да не пали огън и да не създава предпоставки за пожар.
18.Забранява се носенето и използането на взривоопасни и запалителни материали,
както и на всякакъв вид оръжие.
19.Да носи задължително личната си карта.
20.Да се въздържа от случайни запознанства и бързо сприятеляване.
21.При възникване на проблем, да се информират ръководителите своевременно.

