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Вътрешни правила 

за провеждане на учебните часовe по 

физическо възпитание и спорт 
                    

1. Всеки ученик е длъжен стриктно да спазва указанията на преподавателя 

по ФВС. 

2. Със започването на часа междинната врата се заключва. 

3. Забранено е влизането на ученици в спортната зала без присъствието на 

съответния преподавател. През междучасията залата се почиства или е 

заключена. 

4. Освободените ученици присъстват в спортната зала с чисти обувки. 

5. Задължително е учениците да имат спортно облекло. В час се допускат 

само ученици с екип и чисти спортни обувки. 

6. Забранява се ритането на топка в спортната зала. 

7. Забранява се дъвченето на дъвка в час по ФВС. 

8. Забранява се дърпането и висенето по волейболната мрежа и 

баскетболните кошове. 

9. Забрането е включването и изключването на електрически уреди и 

ключове от ученици. 



10.Забранява се внасянето на закуски и напитки в съблекалните и в  

спортната зала. 

11.Задължително е пазенето на съблекалните и тоалетните чисти. 

12.Абсолютно е забранена саморазправата между учениците по време на 

час и в междучасията. 

13.Да се пазят пейките и закачалките в съблекалните. При нанесена щета, 

тя се поема от отговорния за нея ученик. 

14.При започване на часа съблекалните се заключват от дежурния ученик. 

15.Пушенето е абсолютно забранено. 

16.Баскетболните кошове, волейболните колони и футболните врати 

трябва да бъдат закрепени здраво и стабилизирани. 

17.Организирането и провеждането на спортните игри в училищния двор 

става само в присъствието на преподавател. Не се допуска учениците да 

играят самостоятелно без наблюдение от учител. 

18.На учениците строго се забранява катеренето по дърветата в двора на 

училището, по оградата, спортните съоръжения и трибуните. 

19.Ако по време на час по ФВС топката падне на улицата, ученика 

внимателно излиза на уличното платно под наблюдението на 

преподавателя. 

20.Всички нанесени щети в спортната зала, съблекалните и спортните 

съоръжения се поемат от виновния ученик. 

21.Да се опазват таблата за противопожарна охрана. 

22.Да се опазват тонколоните, камерите, осветителните тела, 

озвучителната уредба от умишлени повреди. 

23.Да се опазват седалките, пейките, закачалките, душовете, 

смесителните батерии, казанчетата в тоалетните и фолиото на 

облепените прозорци. 

                           


