
 

 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: ....................... 

                ДИРЕКТОР 
  /Мустафа Бандьо/ 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

ЗА РАБОТА ПРИ ЗИМНИ УСЛОВИЯ 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсъден и приет на заседание на ПС с протокол № 13 / 13.09.2017г. 



1. Извършване на основен преглед на училищната сграда, по 

отношение на необходимите ремонтни работи. 

срок: 20.Х.2017 г. 

отг:  Директора 

 

2. Ремонт на повредените врати и прозорци на училищната 

сграда. 

срок: 30.Х.2017г. 

отг: работник – поддръжка 

 

3. Остъкляване на счупени прозорци и витрини в училищната 

сграда. 

срок: 25.Х.2017 г. 

отг: работник – поддръжка 

 

4. Да се обезопасят от замръзване опасните участъци от 

водоснабдителната и канализационната инсталации. 

срок: 20.X.2017 г. 

отг: работник – поддръжка 

 

5. Да се осигури необходимото количество пясък и сол за 

опесъчаване и обезледяване на площадките, тротоарите, 

стълбищата и пътеките с цел привеждането им в състояние на 

безопасност. 

срок: 30.X.2017 г. 

отг: : Директора 

 

6. Да се набавят необходимите гребла и лопати за своевременно 

почистване на падналия сняг през зимния сезон. 

срок: 30.X.2017 г. 

отг: : Директора 

 

7. В случаи на обилен снеговалеж директора на училището да 

сключи договор с фирма, разполагаща с необходимата техника, 

която своевременно да извърши почистване на падналия сняг. 

 

отг: Директора 

8. Дежурните учители за деня и  да организират почистването на 

района на училището от падналия сняг. 

срок: постоянен 

отг:  Директора 



 

9. Да се проведе инструктаж с училищния персонал за работа при 

зимни условия. 

срок: 30.X.2017 г. 

отг:  Директора 

 

10. Класните ръководители в час на класа да провеждат 

„МИНУТКА” за безопасни условия на обучение и възпитание на 

учениците при зимни условия. 

 

срок: постоянен 

отг: класните ръководители 

 

11. При възникване на екстремни ситуации да се уведоми за 

съдействие местната администрация. 

срок: постоянен 

отг:  Директора 

 

12. Да се обезопасят в противопожарно отношение 

отоплителните съоръжения в училището. 

срок: 30.X.2017 г. 

отг: работник – поддръжка 

 

13. Да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарна 

безопасност през отоплителния сезон. 

срок: 30.X.2017 г. 

отг:  Директора 

 

14. Да се проверят и преведат в изправност всички 

противопожарни уреди и съоръжения, а пожарните кранове и 

хидранти да се зазимят. 

 

срок: 30.X.2017 г. 

отг: работник – поддръжка 

 

15. Да се провери годността на димоотводните съоръжения на 

училищната сграда и да се извърши почистването им. 

 

срок: 15.X.2017 г. 

отг: работник – поддръжка 

 



  

 

Настоящият план е неразделна част от Правилника за 

осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и 

труд на ОУ „Иван Вазов”, с. Пашови. 

 

 


