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ПЛАН 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН 

УЧЕБЕН ПРОЦЕС 

ПРЕЗ ЗИМАТА 

учебна 2018 / 2019 година 

1. Извършване на основен преглед на училищната страда, констатиране на 
нередности и уведомяване на ръководството. 

отг. Д. Танев, Ж. Желязков, Р. Минчева срок: до 23.11.2018 г. 

2. Изолиране на откритите части на инсталацията за питейна вода с цел 
предотвратяване от замръзване. 

отг. Д. Танев срок: до 23.11.2018 г. 

З. Проверка на обратните води и почистване на шахтите. 



отг. Д. Танев срок: до 23.11.2018 г. 

4. Извършване на профилактика на парната инсталация и ремонтни дейности (при 
необходимост) 

отг. Ж. Желязков срок: до 23.11.2018 г. 

5. Осигуряване на необходимото количество пясък, луга и сол за опесъчаване на 
пътищата, тротоарите, стълбищата и пътеките на територията на училището, с цел 
превеждането им в състояние на безопасност. 

отг. Д. Смиленова, Зам.-директор, АСД 
срок: м. ноември 2018 г. 

6. Извършване на преглед, ремонт и подготовка за работа на греблата за 
снегопочистване. 

отг. Д. Танев срок: до 23.11.2018 г. 

7. Осигуряване на необходимите лопати и гребла за своевременното почистване на 
падналия сняг през зимния сезон. 

отг. Д. Смиленова, Зам.-директор, АСД срок: м. ноември 2018 г. 

8. Изготвяне на график за почистване на снега от помощния персонал. 

отг. П. Буюклиева срок: м. ноември 2018 г, 

9. Създаване на организация за почистването на района на училището при обилен 
снеговалеж. 

отг. Д. Смиленова, Зам.-директор, АСД, Дежурни учители срок: в сьответния ден 

10. Провеждане на инструктаж с целия персонал за работа през зимния сезон. 

отг. Д. Смиленова Зам.,директор, АСД срок: до 23.11,2018 г. 

1 1. Класните рьководители в час на класа да провеждат ”МИНУТКА” за безопасни 
условия на обучение и выпитание на учениците през зимния сезон. 

отг. Класни ръководители срок: до 30.11.2018 г. 

12. При възникване на екстремни ситуации да се създаде временна комисия за 
отстраняване на проблема. При необходимост да се уведоми за съдействие 
местната администрация. 

отг. Д. Смиленова, П. Буюклиева 



13. Определяне и обезопасяване в противопожарно отношение на местата за 
сьхраняване на твърди горими материали и горими течности за отопление. 

отг. Д. Танев, Ж. Желязков срок: до 23.1 1.2018 г. 

14. С настоящия план да се запознаят всички лица от персонала в училището. 

отг. Д. Смиленова, Зам.-директор, АСД срок: до 31.10.2018 г. 


