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Приложение № 13  към Правилника за дейността на ПГСАГ „Кольо Фичето“ – Бургас, 

прието на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №10/ 14.09.2022 г. 

 

ПРАВИЛА 
за безопасност при ползване и провеждане на часове във 

физкултурния комплекс 

 
1. Учениците удостоверяват с подписа си, че са им известни правилата 

и изискванията за безопасност на труда и се задължават най-стриктно да ги 

спазват в часовете по физическо възпитание и спорт и спортни дейности. 

2. Пазят спортната база и съоръжения и поддържат образцов ред, 

чистота и висока култура във физкултурния комплекс. 

3. Ползват задължително спортен екип/анцунг-горнище и долнище 

/клин, спортни къси гащета/, бяла тениска и подходящи спортни обувки 

/маратонки, гуменки и др./, в часовете по Физическо възпитание и спорт. 

4. Преди започване на часовете по Физическо възпитание и спорт, 

оглеждат внимателно съблекалните и при забелязване на най-малки 

неизправности или несъответствия - веднага да уведомяват преподавателя. 

5. По време на часа изпълняват с голямо внимание  само определена от 

преподавателя дейност. Всяко разсейване, разговори и др. могат да доведат до 

травми, трудови злополуки и нещастни случаи. 

6. При злополука веднага  съобщават на преподавателя, за да се вземат 

бързи мерки за оказване на необходимата помощ на пострадалия. 

7. Преди провеждане на часовете по Физическо възпитание и спорт, 

учениците да оставят в хранилището на преподавателите всичките си ценни 

лични вещи. Учениците сами носят отговорност за вещи и цености, които не са 

оставени за съхранение в по-горе посочените начини.  

8.  За всеки час по ФВС и във всеки клас се определят дежурни 

ученици, които по време на часа отговарят за останалата част от личния багаж в 



съответните съблекални. Тяхното място е пред съблекалните, като не допускат 

влизане без тяхно присъствие.  

9. При наличие на грипоподобни симптоми, ученикът се изпраща при 

медицинската сестра, като се спазват приетите епидемични мерки. 

10.  На учениците се забранява:  

- Самоволно да извършват работа, която не им е възлагана, да напускат и 

сменят работното си място, да разговарят по време на час; 

- Забранява се самоволно напускане на часа по ФВС, без разрешение на 

преподавателя /отразява се като бягство от час и се внася не извинено отсъствие/; 

- Забранява се употреба на алкохол, тютюневи изделия и използването на 

други упойващи вещества в съблекалните и на спортните площадки 

/физкултурен салон и двор/; 

- Забранява се внасянето и консумацията на храни и напитки във 

физкултурния комплекс. 

- Забранява се катеренето на баскетболните табла, увисването на 

футболните врати, разделителната предпазна мрежа и катеренето на покрива на 

ниския корпус без знанието и разрешението на преподавател; 

- Строго се забранява използването на футболни топки във физкултурния 

салон, както и ритането на всички останали! 

- Строго е забранено влизането на ученици, които нямат час по ФВС в 

спортната база – съблекални, салон, фитнес, спортна площадка – по време на час 

по ФВС с друг клас! 


