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/Кремена Алексиева/ 

 

ПЛАН 
 

за осигуряване на нормален учебен процес през зимата на учебната 2013/2014 г. 
 

Настоящият план е приет на Педагогическият съвет с Протокол №3 от 28.10.2013 г. 
 
 
 

1. Извършване на основен преглед на училищната сграда. 
 Срок: 31.10.2013г. 
 Отг.: директор, РПС, ЗАС, огняр 

2. Ремонт на повредени врати и прозорци. 
 Срок: 31.10.2013г. 
 Отг.: директор, РПС, ЗАС 

3. Проверка на техническото състояние на водопроводната мрежа и канализационната система. 
 Срок: 31.10.2013г. 
 Отг.: РПС, огняр 

4. Осигуряване необходимото количество пясък и сол за опесъчаване на пътеките и стълбищата, с цел 
привеждането им в състояние на безопасност при снеговалеж. 

 Срок: 08.11.2013г. 
 Отг.: директор, РПС, ЗАС 

5. Преглед, ремонт и подготовка за работа на греблата за снегопочистване. 
 Срок: 08.11.2013г. 
 Отг.: РПС, ЗАС 

6. Провеждане инструктаж с целия училищен екип за работа през зимния сезон. 
 Срок: 15.11.2013г. 

 Отг.: пом.- директор АСД, ЗАС 

7. Проверка и провеждане в изправност на всички противопожарни уреди и съоръжения. 
 Срок: 31.10.2013г. 
 Отг.: директор, огняр 

8. Извършване основна проверка след подмяна на радиатори и почистване на парната инсталация. 
 Срок: 31.10.2013г. 
 Отг.: директор, огняр 

9. Поддържане на температура не по-ниска от 18° в класните стаи и кабинети по време на учебните 
часове през зимните месеци. 

 Срок: м. XI – м. IV.2014 г. 
 Отг.: директор, огняр 

10. След приключване на учебните занятия, нощно време и в неучебни дни, с цел предотвратяване 
замръзване на отоплителната инсталация, циркулярните помпи задължително да се поставят в 
работен режим. При много студено време отоплителната инсталация се включва на максимален 
режим на работа. 

 Срок: при ниски температури 
 Отг.: директор, огняр 

11. Класните ръководители в час на класа да провеждат „минутка” за безопасни условия на обучение и 
възпитание на учениците през зимния сезон. 
 Срок:всеки час на класа 
 Отг.:класни ръководители 

12. С настоящият план да се запознаят всички отговорни лица. 
 Срок: 31.10.2013г. 
 Отг.: директор 

 
 Изготвил:.................. 
             /А. Марина – пом.-директор АСД/ 
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