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И Н С Т Р У К Т А Ж 

 

за провеждане на организирано пътуване  ученически практики Проект  „Стъпка по стъпка- за 

професионална реализация“ ,   

код 2020-1-BG01-KA102-078333  към програма ЕРАЗЪМ+,  

в Будапеща, Унгария по маршрут:  

гр. Елхово /България/ – Будапеща, Унгария- гр. Елхово /България/  

в периода 01.08.2021г.- 14.08.2021г. 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Ръководителите на екскурзии в България са учители от  Професионална гимназия “Стефан 

Караджа” гр. Елхово. 

2. Инструктажът се провежда от ръководителите на екскурзиите. 

3. Инструктажът се удостоверява с личен подпис на всеки инструктиран ученик, както и на 

съответния родител и длъжностното лице. 

 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РЪКОВОДИТЕЛИТЕ: 

 

1. Преди отпътуване за екскурзиите ръководителите да проведат  инструктаж на учениците, 

свързан с възможни опасности по време на пътуването и престоя. 

2. По време на екскурзията и пътуването да контролират поведението на учениците. 

3. Да търсят съдействие от органите на властта и здравните органи при ситуации, 

неконтролируеми от тях. 

4. Качването и слизането от превозното средство да става организирано, за да не се допускат 

произшествия. 

5. Да проверяват периодично присъствието на учениците от групата. 

 

ІІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 

1. С действията си по време на пътуването и престоя да не подронват авторитета на 

ръководителите, града и училището, които представляват. 

2. Да спазват стриктно указанията на ръководителите по време на организиране и 

провеждане на ученическите практики. 

3. Да спазват правилата за поведение на обществени места. 

4. Забранява се самоволното напускане на групата без разрешение на ръководителите. 

5. При възникване на конфликтни ситуации, инциденти и проблеми, независимо от 

естеството, веднага да информират ръководителите. 

6. Стриктно да спазват временните графици за пътуване, престой и да се явяват 15 минути 

преди обявеното време. 
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7. В автобуса да се държат прилично и да не пречат на водача. 

8. Да не замърсяват, пушат и да не употребяват алкохол в превозните средства. 

9. Качването и слизането от транспортните средства да става организирано, с цел избягване 

на произшествия. 

10. При почивка по време на пътуването се забранява пресичането на пътното платно и 

отдалечаване от района на спирката. 

11. При нанесени щети на превозното средство, виновните ученици заплащат щетите. 

12. При невъзможност за установяване на виновните,  щетите се заплащат от всички 

участници.                            

13. При разпускане на групата в свободно време да не се движат индивидуално, а на групи от 

4-5 ученика и при възможност с ръководител. 

14. Забранява се контакти с непознати и чужди граждани. 

15. Да не се пътува с такси и градски транспорт без разрешение на ръководителите. 

16. На места с интензивно автомобилно движение да се пресича само на определените от 

правилника за улично движение места – пешеходни пътеки, подлези. 

17. Посещаване на исторически обекти, музеи, съоръжения и др. става организирано с 

присъствието на ръководителите. 

18. При ползване на съоръжения и други допълнителни услуги  да се спазват всички правила 

за тяхното ползване. 

19. Да се вземат мерки за опазване на личните вещи и ценности от кражби. 

20. Да не участват и да не бъдат съучастници в прояви на кражби, побои, насилие насочени 

срещу съученици или други лица. 

21. Забранява се употребата на алкохол по време на пътуването и престоя. 

22. Абсолютно е забранена употребата на наркотици и други упойващи вещества. 

23. Забранява се участие в хазартни игри и залагания. 

 

 
ПОВЕДЕНИЕ ПО ВРЕМЕ НА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ПРАКТИКИ НА 

РЕАЛНИ РАБОТНИ МЕСТА В унгарскике компании „Portum Lines Kft“, . „RiverRide Kft“, 

„Begavill- 2003 „ Kft   и „Fogado intezmenu Ilogistic“ Kft 
 

І. Учениците са длъжни: 

 

1. Да изслушват внимателно инструктажа и всички други форми на обучение по Безопасност и 

хигиена на труда и противопожарна охрана, които се провеждат от учителя . 

2. Да се подпишат в книгите за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата и 

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

3. Строго да спазват разпоредбите по Безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана и 

правилата за вътрешния ред и поведение в училището, като изпълняват дадените им указания в това 

направление. 

4. Да подържат образцов ред, чистота и висока култура на работното си място. 

5. Да познават устройството, предназначението и действието на инструментиге и специфични 

изисквания от инструкциите за безопасна работа с тях. 

6. Преди започване на работа или дейност да огледат внимателно работното си място и 
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инструментите и при забелязване на най-малки неизправности или несъответствия, веднага да 

уведомяват преподавателя. 

7. През време на своята дейност да изпълняват с голямо внимание само възложената им задача. Всяко 

отклоняване на вниманието, разговори и др. могат да доведат до сериозни трудови злополуки и 

нещастни случай. Това особено важи за дейности, при изпълнението на които са ангажирани двама 

или повече ученици. 

8. Забранява се посягане към съучениците с остри и режещи инструменти и приспособления. 

9. При работа с лесно запалими течности /разредители, ацетон/ учениците да бъдат много внимателни 

и да работят под наблюдение на учителя. 

10. Да не предприемат по своя инициатива определена работа, с която не са запознати добре и за 

всяка нова работа да изискват инструктаж от учителя. 

11. Преди да напуснат работните си места, да предадат инструментите почистени и в пълна 

изправност. 

12. При злополука незабавно да съобщят на наставника, наблюдаващия учител, за да се вземат бързи 

мерки за оказване на необходимата помощ на пострадалия. 

 

ІІ. На учениците строго се забранява: 

 

1. Самоволно да напускат работните си места 

2. Самоволно да извършват работа, която не им е възлагана. 

3. Да напускат или сменят работното си място. 

4. Да вземат работни или измервателни уреди и инструменти от съучениците си. Да разговарят по 

време на работа. 

5. Да извършват поправки на ел.уреди, инструменти, ел.инсталации, работни машини, съоръжения, 

приспособления, обзавеждане и др. 

6. Да разхвърлят безразборно обработените предмети около работното място. 

7. Да използват собственоръчно направени инструменти, без да са прегледани и разрешени за 

ползване от наставника/ наблюдаващия учител. 

 

 

Забележка: С настоящия инструктаж са запознати учениците и родителите им – участници в 

екскурзията, което е удостоверено с техния подпис. 

 

 

 

инж. СНЕЖАНА  ВРЪЦОВА 

Директор на ПГ „Стефан Караджа” гр.Елхово 

 

 

 

Изготвили инструктажа:   инж. Таня Калчева Тодорова- Никова 

            инж. Маргарита Ангелова Атанасова  

    

  


