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                                                                         УТВЪРЖДАВАМ:/П/ 

 

Цветелина Вълчева 

Директор на 96. СУ 

 

       

          

 

 

П Л А Н 

 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА НОРМАЛЕН УЧЕБЕН  ПРОЦЕС  

 

 

ПРЕЗ ЕСЕННО-ЗИМНИЯ СЕЗОН  

 

 

В 96. СУ „Л.Н.ТОЛСТОЙ“ 
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1. Извършване на основен преглед на училищната сграда. 

        отг.: Работник – поддръжка; Домакин 

               срок: м. септември 

2. Проверка  и почистване на шахтите. 

                                                                               отг.: Домакин; хигиенистки 

                                                                               срок : постоянен 

 

3. Да се извърши основна проверка на техническото състояние на  

водопроводната мрежа . 

отг. Работник – поддръжка 

срок : м. октомври 

 

4. Да се осигури достатъчно количество сол, пясък  и препарати за стълбищата и 

пътеките, с цел превеждането им в състояние на безопасност. 

      

      отг.: Домакин 

     срок : м. октомври 

 

5. Да се прегледат, ремонтират или набавят необходими кирки, лопати за 

своевременното  почистване на падналия сняг през зимата. 

                                                                                

                                                                                   отг.: Домакин  

                  срок : м. октомври 

 

6. Да се изготви график за почистване на снега от помощният персонал.  

     отг.: Зам.-директор АСД  

                                                    срок : м. октомври 

 

7. Да се проведе инструктаж с педагогически и непедагогически персонал на 

96. СУ за работа при зимни условия. 

               отг.: Зам.-директор АСД  

               срок : м. октомври 

 

8. Класните ръководители да провеждат в часа на класа “5 МИНУТКА “         за 

безопасни условия през зимата. 

                                                  отг.: Кл. ръководители  

                                                  срок : постоянен 

 

9. При възникване на екстремни ситуации да се създаде временна комисия за 

отстраняване на проблема. При необходимост да се уведоми   за съдействие р-н 

„Люлин“, 9 РСПБЗН и др. 

                    отг.: Зам.-директор АСД  

                                     срок : постоянен 

 

10. Да се проверят и приведат от оторизирани специалисти в изправност 

всички противопожарни уреди и съоръжения. 

             отг.: отговорник ПБ  

                                   срок : постоянен 
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11. Да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарна 

безопасност през отоплителния сезон. 

                                                                                            отг.: Зам.-директор АСД  

                                             срок : постоянен 

 

12. Да се извърши проверка от оторизирани специалисти на 

отоплителните и електронагревателни уреди и захранващите ги   

електроинсталации и да се състави протокол за годността им. 

 

                              отг.: Зам.-директор АСД  

                срок : м. септември 

 

 

13. Да се почиства абонатната станция и ел. таблата периодично.  

 

                                                                                 отг.: Домакин; хигиенистки 

                                                  срок : постоянен 

 

14. С настоящия план да се запознаят всички отговорни лица. 

 

                         отг.: Зам.-директор АСД  

    срок : м. октомври 

 
ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСИЯ СЪВЕТ С ПРОТОКОЛ № 10/ 12.09.2022 г. 

И УТВЪРДЕН СЪС ЗАПОВЕД № 1373/ 13.09.2022 г. НА ДИРЕКТОРА НА 96. СУ 
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