ИНСТРУКТАЖ
по безопасност и култура на поведение при провеждане
на IX Международен фестивал на младите математици
02.09 – 09.09.2018г. град Созопол
с ученици от 6, 7, 8, 9, 10, 11 и 12 клас от СМГ „П. Хилендарски”
Всички участници удостоверяват със саморъчно поставения си подпис, че са получили
подробен, точен и ясен инструктаж за поведение по време на мероприятието.
За опазване живота и здравето на учениците, за безопасност и култура на поведение при
провеждане на организираните извънкласни мероприятия /посещение на театрални постановки,
изложби, музеи, екскурзии, състезания, олимпиади, зелени и ски училища/ задължително
трябва да спазват следните правила:
1. Да изпълняват плана на мероприятието и разпорежданията на ръководителите.
2. Да спазват винаги уреченото време за сбор и тръгване.
3. Не се разрешава отделянето от групата без разрешение от прекия ръководител.
4. Абсолютно е забранено носенето, купуването и употребата на алкохол, цигари,
наркотични и психотропни вещества по време на мероприятието.
5. Да се избягват случайни контакти с непознати хора по какъвто и да е повод.
6. Да не носят и ползват оръжия, остри и общо опасни предмети.
7. Учениците да не предприемат действия, които застрашават собствения им и на другите
лица живот и здраве.
8. Да опазват личното си имущество и документи от кражба.
9. При здравословно неразположение ученикът е длъжен да уведоми незабавно
ръководителя на групата. Родителите/настойниците на ученика са длъжни да уведомят
ръководителя на групата за заболявания на ученика /ако има такива/ и какви
медикаменти се приемат в такива случаи.
10. Движението да става по тротоара без прекъсване на групата.
11. Пресичането на улиците да става при стриктно спазване на правилата за безопасно
движение по улицата.
12. Забранява се люлеенето и пързалянето на децата по опасни за възрастта им и
необезопасени съоръжения.
13. Провеждането на разходки да става само организирано.
Провел инструктажа:………..
/……………………/
Декларация от ученик
Долуподписаният:……………………………………………………декларирам, че:
1. Запознат съм с инструктажа за мерките за безопасност и културно поведение и
поемам ангажимент да ги спазвам.
2. Телефонът, на който ръководителите на групата ще могат да се свързват с мен по
време на пътуването е ………………………………….……………………………..
3. Запознат съм с обстоятелството, че ако наруша правилата за безопасност и културно
поведение ще бъда наказан според правилника на СМГ.
4. Запознат съм с програмата, маршрута и условията на организираното мероприятие.
Дата:………………….

Декларатор:…………..

Информирано съгласие
Долуподписаният:………………………………………………………………………………
Родител на:……………………………………………………., ученик от…… клас на СМГ
Разрешавам на детето ми да участва в организираното мероприятие.
Декларирам, че:
1. Запознат съм с проведения инструктажа за мерките за безопасност и културно
поведение и поемам ангажимента детето ми да ги спазва.
2. Телефонът, на който ръководителите на групата ще могат да се свързват с мен
по време на пътуването е……………………………………………………………..
3. Запознат съм с обстоятелството, че ако детето ми наруши правилата за
безопасност и културно поведение ще бъде наказано според правилника на
СМГ.
4. Запознат съм с програмата, маршрута, условията и ръководителите на
организираното мероприятие.
Дата:………………….

Декларатор:…………..
Здравна анкета

Име, презиме и фамилия на ученика………………………………………………..
1. Има ли алергии към храни и медикаменти? /ако да - опишете какви/
………………………………………………………………………………………..
2. Страда ли от хронични заболявания? ако да - какви лекарства приема и каква е
дневната доза/
…………………………………………………………………………………………..
3. Страда ли от диабет? ако да - опишете/
…………………………………………………………………………………………..
4. Получавал ли е припадъци?
…………………………………………………………………………………………..
5. Имал ли е контакт със заразно болни?
…………………………………………………………………………………………..
Декларирам, че синът ми/дъщеря ми / е клинично здрав/а.

Дата:………………….

Декларатор:…………..

