ЧАСТНО СРЕДНО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНО УЧИЛИЩЕ “ЕВРОСТАР”
София 1330, ул.”Арх.Петко Момчилов” № 4, тел.: 02 929 39 41; 0888948406;
evrostar@msn.com
www.evrostar-ivanovi.com

ИНСТРУКТАЖ
за безопасност и културно поведение на учениците по време на изнесеното обучение във
ваканционно селище Лозенец от 21.06. 2016г. до 30.06. 2016г.

Ученикът.........................................................................................................................................................
ЕГН............................................ ............... от ..................... клас е включен в изнесеното обучение и
е длъжен да изпълнява следните изисквания :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

9.

10.
11.
12.
13.
14.

По време на пътуването и престоя е длъжен да спазва правилата за прилично поведение.
Да не влиза в контакт с други лица, освен участващите в изнесеното обучение.
По никакъв повод да не се отделя от групата, в която е включен и за която има определен отговарящ учител.
Забранява се излизане извън територията нa базата на ваканционно селище Лозенец без разрешение от
отговарящия за него учител.
Строго се забранява отиването до плажната ивица, извън предвиденото за това време организирано с
придружаващ учител.
По време на плажа е забранено ученикът да влиза без разрешение във водата, както и да напуска самоволно
района, извън полезрението на отговарящия за него учител. Ученикът е длъжен да изпълнява указанията на
спасителите.
По време на дискотеката ученикът е длъжен да остава в полезрението на отговарящия за него учител. Да не
напуска самоволно района на дискотеката и да не установява контакт с външни лица.
По време на пътуването, както и по време на евентуалните екскурзии, организирани за групата извън територията
на ваканционно селище Лозенец, на ученика е забранено да влиза в контакт с външни лица и да се отделя от
групата.
Нe се разрешава : оставане извън стаите след установеното време за лягане; събиране нa учениците по стаите след
часа за лягане; сядането и надвесването от прозорците и балконите; хвърлянето нa предмети от прозорците нa
стаите и коридорите.
В установеното за сън време, ученикът няма право да напуска своето спално помещение.
Забранява се носенето и употребата нa алкохол, наркотични вещества и други вредни за здравето и живота
вещества; тютюнопушенето.
Учениците ca длъжни да опазват материалната база. В противен случай, заплащат нанесените от тях щети.
Учениците са длъжни да спазват предварително утвърдената от ръководството нa училището програма нa
изнесеното обучение
Спазването нa Правилника за вътрешния рeд нa ЧСОУ “Евростар” и Правилника за вътрешния ред на
ваканционно селище Лозенец е задължително, по време нa пътуването и провеждането нa изнесеното обучение.
ЧСОУ“Евростар“ не носи отговорност за проблеми възникнали с живота и здравето на ученика, в случаите когато
ученикът е нарушил горе упоменатите изисквания.

Ученик...........................................

Родител:.......................................... .............................................
( Собсвеноръчно написана фамилия)
(Подпис)

(Подпис)

ДЕКЛАРАЦИЯ
Долуподписаният ............................................................................................................................
( име, фамилия на родителя)

Декларирам, че съм съгласен синът/дъщеря ми .......................................................................................................
( име, фамилия на ученика)

ЕГН .................................................................................. да участва в изнесеното обучение, организирано от
ЧСОУ “Евростар” във ваканционно селище Лозенец от 21.VІ.2016 г. до 30.VІ.2016 г. Известно ми е, че ако
ученикът наруши упоменатите в Инструктажа правила ще бъде отстранен от обучението, като разходите по
неговото отзоваване са за моя сметка.
Телефони за връзка с родителите:...............................................................................................................................
Здравословни проблеми (алергии, хронични заболявания, вземане на специфични лекарства)
...............................................................................................................................................................................................................................................................

Декларатор: ................................................................................
( Собственоръчно написана фамилия)

(Подпис)

