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ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ В КАБИНЕТА ПО ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ 

НА ОКОЛНАТА СРЕДА/ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ И ТЕХНОЛОГИИ И 

ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО 

в ППМГ „Васил Левски“ гр. Смолян 

 

1. Обучението по химия и физика се провежда в кабинет, снабден с апаратура и учебни 

пособия, необходими за провеждане на опити и онагледяване на преподавания материал. 

2. За безопасното протичане на учебните занятия носи отговорност учителят, както и всеки 

ученик носи персонална отговорност след запознаване с инструктажа. 

3. Всеки ученик има свое работно място, което пази и за което носи отговорност. 

4. Учениците са длъжни да спазват съзнателно и отговорно правилата по безопасност, 

хигиена на труда и противопожарна охрана. 

5. За избягване на аварии и злополуки с електрически ток, учениците са длъжни да спазват 

стриктно указанията по електробезопасност.  

6. Да се работи само с напълно проверени и изрядни уреди, като стриктно се спазват 

указанията на учителя. 

7. Забраняват се всякакъв вид опити за отваряне, настройка и ремонт на електроуреди, 

апарати, устройства и поправки на захранващите ги кабели. 

8. Абсолютно е забранено заливането с вода на електроуреди, апарати, съоръжения или 

техните командни органи. 

9. Работа с уредите да се започва само след обстойно проведен инструктаж за правилните и 

безопасни начини на експлоатация. 

10. При възникване на някакви неясноти от опита, работата веднага се прекратява по 

съответния начин и се иска съвет от преподавателя. 

11. Забранено е на учениците да опитват на вкус веществата и да ги пипат с ръце. 

12. Миризмата се установява чрез внимателно навяване на парите с ръка към носа.  

13. Забранено е на учениците да използват неизмити съдове. 

14. Забранено е на учениците да хващат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени 

ръце. 

15. При отливане на течности, етикетът на реактивното стъкло трябва да бъде към дланта. 

16. Наблюдението на опитите става отстрани, а не през отворите на съдовете. 

17. Спиртната лампа се пали само с кибрит и не се разнася запалена. 

18. Спиртната лампа се гаси само с помощта на капачето, а не по друг начин. 

19. При нагряване отворът на епруветката се насочва встрани от извършващият 

експеримента  и околните. 

20. С киселини и основи се работи много внимателно. Не бива да попадат върху лицето, 

очите, кожата или дрехите. Ако това се случи, към поразеното място се насочва силна струя вода 

и веднага се уведомява преподавателя. 

21. При разреждане на киселини, киселината се налива във водата, а не обратното. 

22. Не се разрешава правенето на нови, непознати опити без разрешение на преподавателя. 

23. Забранено е на учениците да изнасят извън кабинета химически вещества. 

24. Забранява се на учениците да внасят храна в кабинета и да се хранят в химическата 

лаборатория. 

25. Учениците са задължени да спазват безупречен ред и чистота в кабинета по химия и 

всички правила за качествено и безаварийно провеждане на опитите в учебния процес. 
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26. След приключване на учебния час, всеки ученик е длъжен да остави работното си място 

в изряден вид. 

27. При инцидент в лабораторията се обърнете незабавно към учителя. 

28.  Да   използват  внимателно режещи предмети при работа.         


