
 

 

 

 

УТВЪРДИЛ: 

      /Мустафа Бандьо/ 
 

НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ 
 

ЗА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧЕБЕН ЧАС ПО 

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

1. Учениците сядат на определените от учителя работни места и нямат право да 

напускат                        или да се сменят работното място без разрешение. 

2. Всеки ученик отговаря за опазване на работното си място. То трябва да е чисто и 

използваните инструменти да са в изправно състояние. При увреждане на училищна 

собственост щетите се възстановяват от нарушителите, а при не установяване на такива 

- от всички ученици, ползващи работното място. 

3. Забранява се внасянето на ненужни за обучението предмети, както и изнасянето на 

материали и инструменти. 

4. Разрешава се работа само с технически изправни уреди и инструменти, като се спазва 

инструкцията за работа с тях. Всеки ученик е длъжен да спазва строго установените 

противопожарни правила в района на училището. 

5. Започването на работата става само с разрешение на учителя, като се изпълняват 

стриктно указанията му. Забранява се да извършват работа, която не им е възложена 

или указана от учителя. Да изпълняват операции с инструменти, които не са посочени 

от учителя. 

6. Учениците трябва да изпълняват работата с повишено внимание, като използват 

специално изработени за деца ножици /със заоблени върхове, малки, удобни за рязане/. 

7. Учениците трябва да използват внимателно остри или режещи инструменти /кабари, 

дървени шишове, кламери и да използват гума за подложка при пробиване/. Да не ги 

насочват към себе се или към околните. 

8. Учениците трябва да проявяват предпазливост при работа с лепило, което да не бъде 

слагано в уста, нос, уши и очи. 

9. Учениците не трябва да докосват очи със замърсени ръце. При прекомерно 

замърсяване да поискат от учителя разрешение да излязат от час да се измият или да 

почистят стаята с хигиенни материали. 

10. Забранява се на учениците да хвърлят, лапат и играят с изработените предмети, 

инструменти и материали. 

11. След приключване на занятието, работното мястото се почиства и боклукът се 

изхвърля на определените за целта места. 

 

 



 

 

 
ИЗГОТВИЛ:........................ 

/М. Бандьо/ 


