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Инструктаж 

за безопасна работа в часовете  

по Технологии и предприемачество 

Начален инструктаж 
 

1. Учениците влизат в учебния кабинет само в присъствие на учител. 

2. След влизането в кабинета учениците заемат работните си места около масите без да 

тичат и вдигат шум  и не крещят. 

3. Работа с електрическите уреди , ученически пособия и инструменти се извършва само 

под строгия контрола на учителя. 

4. Учениците нямат право да предприемат своеволни  действия без разрешението на 

учителя. 

5. Всички електрически контакти , ел. табла  и уреди в учебния кабинет се включват и 

изключват от електрическата мрежа само от учителя. 

6. В учебния кабинет се работи с вързана коса /ако е дълга / , прибрани дрехи и закопчани 

ръкави .  

7. Режещите и другите инструменти с които си служим при работа в учебния кабинет да 

бъдат в изправност , да се държат и подават правилно , да се използват само по 

предназначение. 

8. При работа с режещи инструменти и пособия пръстите на другата  ръка да са на 

безопасно разстояние. 

9. При работа с ножица тя трябва да е качествено заточена. Правилно регулирани 

шарнирни съединения. 

10. След приключване на работа в кабинета в края на учебния час учениците трябва да 

подреждат инструментите  и пособията с които са работили. 

11. Преди напускане на учебния кабинет учениците почистват и подреждат работните си 

места , като ги оставят в чист и приветлив вид. 

12. Преди напускане на учебният кабинет се проверява дали са изключени електрическите 

уреди. 
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ПРАВИЛА ЗА  БЕЗОПАСНОСТ В ЧАСОВЕТЕ 

ПРИ РАБОТА С ДЪРВЕСИНА И МЕТАЛ 

1. Учениците влизат в учебния кабинет само в присъствие на учител. 

2. След влизането в кабинета учениците заемат работните си местата около масите без да 

тичат и вдигат шум  и не крещят. 

3. Преди започване на работа всеки инструмент трябва да бъде прегледан внимателно и 

забелязаните повреди да се отстранят. Инструментите трябва да бъдат изправни и да 

съответстват на характера на работата. 

4. Работа с електрическите уреди и ръчни  инструменти се извършва само под строгия 

контрола на учителя. 

5. Учениците нямат право да предприемат своеволни  действия без разрешението на 

учителя. 

6. Всички електрически контакти , ел. табла  и уреди в учебния кабинет се включват и 

изключват от електрическата мрежа само от учителя. 

7. В учебния кабинет се работи с вързана коса / ако е дълга / , прибрани дрехи и закопчани 

ръкави .  

8. При работа с трион за дървесни материали лентата трябва да е добре заточена и с 

необходимия чапраз. 

9. При работа с трион пръстите на другата  ръка да са на безопасно разстояние. 

10. При работа с пила тя трябва да е изправна – неизхабена , със здраво закрепена дръжка. 

11. При пилене се работи в правилна работно поза , възпрепятстваща политане напред. 

12. Работното място се почиства от стружки. 

13. При работа с чук той трябва да се подбере правилно , по форма , размери , вида на 

материала от който е изработена работната му част /метал , дървесина , гума/. 

14. Дръжката да бъде от твърда дървесина , с овална форма , гладка повърхност и 

удебелена в свободния край. 

15. Чука не се поставя в края на работната маса или тезгяха и неподходящи места в 

неустойчиво положение. 

16. При работа с клещи те трябва да са с ергономично оформени дръжки. 

17. Шарнирната връзка да позволява свободно движение и без луфт. 

18. При работа с ножица за метал тя трябва да е качествено заточена. Правилно регулирани 

шарнирни съединения.  

19. При работа заготовката да се държи с ръкавица или да бъде закрепена към работния 

плот със стяга. 

20. Острите ръбове на изрязаните детайли да се заглаждат. 

21. Изрезките да не се събират с голи ръце. 

22. След приключване на работа в кабинета в края на учебния час учениците трябва да 

подреждат инструментите  и пособията с които са работили. 

23. Преди напускане на учебния кабинет учениците почистват и подреждат работните си 

места , като ги оставят в чист и приветлив вид. 

24. Преди напускане на учебният кабинет се проверява дали са изключени електрическите 

уреди. 

 



ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНОСТ В ЧАСОВЕТЕ 

ПРИ РАБОТА С ТЕКСТИЛНИ МАТЕРИАЛИ 

1. Учениците влизат в учебния кабинет само в присъствие на учител. 

2. След влизането в кабинета учениците заемат работните си местата около масите без да тичат и 

вдигат шум  и не крещят. 

3. Преди започване на работа всеки инструмент трябва да бъде прегледан внимателно и 

забелязаните повреди да се отстранят. Инструментите трябва да бъдат изправни и да 

съответстват на характера на работата. 

4. Работа с електрическите уреди , шивашки пособия и инструменти се извършва само под строгия 

контрола на учителя. 

5. Учениците нямат право да предприемат своеволни  действия без разрешението на учителя. 

6. Всички електрически контакти , ел. табла  , машини и уреди в учебния кабинет се включват и 

изключват от електрическата мрежа само от учителя. 

7. В учебния кабинет се работи с вързана коса /ако е дълга / , прибрани дрехи и закопчани ръкави 

.  

8. Преди пускане на шевната машина се проверяват предпазителите на въртящите части , кабели 

пусково и спирачно устройство и ако всичко е наред  тогава се включва шевната машина. 

9. Плотът на работната машина трябва да бъде чист , подреден , без нищо излишна по него. 

10.  Забранено е пипането на електрическата инсталация и съоръжения по машините и при 

констатиране на повреди по тях да се уведоми преподавателя. 

11. Почистването , смазването на машините , сменяването на иглата , вдяването на конеца и каквато 

и да била друга манипулация по шевната машина се извършва само при напълно спряна 

машина и изключена от електрическото захранване. 

12. По време на работа ръцете не са поставят на иглената плоча. 

13. При работа с шевната машина , ютията и други шивашки инструменти вниманието не бива да се 

отклонява. 

14. При работа с карфици и игли за ръчно шиене да не се оставят на произволни места. При 

прекъсване на процеса на работа да се забождат на  игленика , а не да се придържат с уста. 

15. Да не се забождат в тъкани или дрехи. 

16. Загубена игла или карфица трябва да се намери като за целта се използва магнит.  

17. Ножицата да е изправна , добре заточена и без луфт в шарнирната връзка. 

18. Да се използва само по предназначение. 

19. Да не се държи с върховете нагоре.  

20. Ножицата , когато се подава на друг , трябва да е затворена и с дръжката към него. 

21. При работа пръстите на другата ръка трябва да са на безопасно разстояние .  

22. След приключване на работа в кабинета в края на учебния час учениците трябва да прибират и 

подреждат  пособията и инструментите  с които са работили. 

23. Преди напускане на учебния кабинет учениците почистват и подреждат работните си места , 

като ги оставят в чист и приветлив вид. 

24. Преди напускане на учебният кабинет се проверява дали са изключени електрическите уреди и 

шевните машини. 

 

 

 



ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КАБИНЕТА 

ПО КУЛИНАЛСТВО 

1. Учениците влизат в учебния кабинет само в присъствие на учител. 

2. След влизането в кабинета учениците заемат работните си местата около масите без да 

тичат и вдигат шум  и не крещят. 

3. Преди започване на работа всеки инструмент трябва да бъде прегледан внимателно и 

забелязаните повреди да се отстранят. Инструментите трябва да бъдат изправни и да 

съответстват на характера на работата. 

4. Работа с електрическите уреди , кухненски пособия и инструменти се извършва само 

под строгия контрола на учителя. 

5. Учениците нямат право да предприемат своеволни  действия без разрешението на 

учителя. 

6. Всички електрически контакти , ел. табла  и уреди в учебния кабинет се включват и 

изключват от електрическата мрежа само от учителя. 

7. В учебния кабинет се работи с вързана коса /ако е дълга / , прибрани дрехи и закопчани 

ръкави .  

8. Преди да се включат готварските печки трябва да се провери дали те са в изправност , 

обезопасени ли са и ако нямат повреди да се включат от преподавателя. 

9. Ръцете трябва да бъдат сухи при включване на електрическите уреди. 

10. При пускане на топлата вода  да се внимава , като първо се пусне малко студена вода от 

кранчето на чешмата и после се пусне кранчето на топлата вода. 

11. Режещите и другите инструменти с които си служим при обработка на хранителните 

продукти , да бъдат в изправност , да се държат и подават правилно , да се използват 

само по предназначение. 

12. Да се внимава при работа с пара , да не се навежда над врящ съд с вода. 

13.  При пържене в сгорещена мазнина да се внимава , да не попадне вода в съда . 

14. Внимателно и с ръкохватки да се отстраняват горещите съдове от котлона  и фурната за 

печене. 

15. При започване на работа с хранителни продукти ръцете се измиват с вода и сапун. 

16. В учебния кабинет се работи с работна престилка.  

17. След приключване на работа в кабинета в края на учебния час учениците трябва да 

измиват съдовете и пособията с които са работили. 

18. Преди напускане на учебния кабинет учениците почистват и подреждат работните си 

места , като ги оставят в чист и приветлив вид. 

19. Преди напускане на учебният кабинет се проверява дали са изключени електрическите 

уреди. 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 

В ПРИРОДАТА В ДОМА 

1. Учениците работят със селскостопански инструменти след  инструктиране за техниката на 

работа с дадения инструмент от учителя. 

2. Учениците работят със селскостопански инструменти  под строгия контрол  от учителя. 

3. Преди започване на работа всеки инструмент трябва да бъде прегледан внимателно и 

забелязаните повреди да се отстранят. 

4. Инструментите трябва да бъдат изправни и да съответстват на характера на работата. 

5. Учениците нямат право да предприемат своеволни действия без разрешение от учителя 

6. Селскостопанските дейности се извършват с работно облекло , ръкавици и прибрана коса 

ако е дълга. 

7. С градински инструменти  се работи само по предназначение и се спазват инструкциите на 

учителя за работа с тях. 

8. Когато работи с градински инструменти  ученикът е длъжен да спазва безопасно 

разстояние от  другият работещ в съседство. 

9. Градинските инструменти не се размахват безцелно във въздуха.  

10. Преди започване на определена градинска работа трябва да се подбере подходящ за нея 

инструмент. 

11. При работа с права лопата /Бел/ , мотика за прекопаване и градинско гребло – дръжките 

им трябва да са закрепени за работната част здраво и без луфт. 

12. При работа с лозарска ножица тя трябва да е с ергономична форма , добре закрепени 

дръжки и здрава шарнирна връзка без луфт. 

13. По време на работа по градинарство в двора на училището , учениците нямат право да го 

напускат. 

14. След приключване на работа инструментите се поставят в предназначените за 

съхраняването им места , събират се остатъците и отпадъците от градинската работа и се 

изхвърлят в определените за това места. 

15. Ръцете се измиват обилно с вода и сапун. 

 


