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Инструктаж на учениците за безопасност при провеждане на 

заниманията в модул „Туризъм“ 
 

1. Заниманията в модул „Туризъм“ се провеждат по утвърден от Педагогическия съвет на 

училището график през учебната година, съгласно заповед № РД 09-1038 от 27.07.2004 г. на 

МОН. 

2. В заниманията участват ученици, избрали модула, които са клинично здрави, имат 

разрешение на родителите си, както и застраховка „Злополука“. 

3. Всяко занятие започва с инструктаж за безопасност, проверка на готовността за участие и 

недопускане до участие на учениците, неотговарящи на изискванията, съгласно дадените 

указания и мерки за безопасност. 

4. Всички участници си осигуряват подходяща за сезона туристическа екипировка – обувки, 

дъждобран, яке, шапка, храна и вода за времето на проявата, удобна раница, както и 

необходимите средства за заплащане на транспорт и други услуги по време на занятието. 

5. Задължения на учениците: 

- Учениците изпълняват всички указания на ръководителя на модула. 

- Когато придвижването до изходния пункт се извършва с градския транспорт, както 

качването, така и слизането от превозните средства, става по указание на ръководителя. 

- Не се разрешава самоволно напускане и отделяне от групата.  

- Абсолютно е забранено пушенето и употребата на алкохол. 

- Абсолютно е забранено къпането в морето и други водни басейни. 

- През зимния период да се вземат допълнителни мерки срещу измръзване /шапка, 

ръкавици, грейка и други/. 

- При движение, в началото на колоната се движи „ВОДАЧА“, а в края на групата 

„СПАСИТЕЛ“. Не се допуска движение както пред водача, така и след спасителя на 

групата. 

- Да се спазва добра походна дисциплина. 

- Бързо и точно да се предават и изпълняват всички разпореждания на ръководителя. 

6. Задължения на ръководителите: 

- Всеки ръководител на група поема отговорност за здравето и безопасността на учениците 

от групата. 

- Да запознаят учениците с инструктажа за безопасност и култура на поведение. 

- Да съпровождат и оказват строг контрол при провеждане на всички дейности. 

- Да не се допуска разкъсване на колоната, изоставане и изгубване. 

- Темпът и почивките да бъдат съобразени с подготовката и индивидуалните възможности 

на участниците. 

- В групата да се носи медицинска чанта за оказване на първа долекарска помощ. 

 

 

Запознат съм с инструктажа:   Родител:  ...................................... 

 

Ученик:   ...................................... 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ 

 

От ............................................................................................................, родител/ настойник 

на ......................................................................................................................., ученик от............клас 

Съгласна/ съгласен съм дъщеря/ синът ми да участва (и пътува) в организираните 

занимания в модул „Туризъм“. 

 

.......................... 2016г.     Декларатор: ...................................... 

 

гр. Варна                                        Ученик: .............................................. 
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