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УТВЪРДИЛ:
(със Заповед № 775 /13. 09.2021 г.)
МАРИЯ КОЛЕВА
Директор

ПЛАН
на дейностите за Безопасност на
движението по пътищата за учебната
2021/2022 година
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с
държавните образователни стандарти.
2. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в
семинари и обучителни програми по БДП.
3. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по
безопасност на движението по пътищата.

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1.
Занятията се провеждат от класните ръководители в Часа на класа през
учебната година, съобразени с конкретните специфични условия за обучение.
2. При подготовката на учебните занятия по БДП и за реализирането на настоящия
план се използва: специализирана литература, тематични предавания презентации,
инструктивни материали, учебно – методически помагала и др.

ІІІ. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия
персонал в училището и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на
личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за
разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и
оказване на помощ в случай на нужда.
ІV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към условията на движението по пътищата.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните
опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията
с опасен характер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността
и неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации
на пътя.
4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и
учители.
V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1.
Запознаване на Педагогическия колектив с дейността на Комисията по
БДП, нейната роля и място в обучението на учениците. Училищната комисия и класните
ръководители обсъждат програмите и възможностите за ефективно провеждане на
занятията по БДП.
Срок: постоянен
Отг. Комисията по БДП
2. В началото на учебната година да се проведе беседа на тема „Моят безопасен
път от дома до училище и обратно” съвместно с родителите (маршрутна карта на
ученика).
Срок: 16.09.2021 г.
Отг. класните ръководители
3.Преподаденият учебен материал по БДП да се отразява задължително в дневниците на
паралелките.
Срок: постоянен
Отг: учителите по БДП
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4. В началото на учебната година Училищната комисия по БДП да запознае класните
ръководители с пътно-транспортната обстановка в района на училището, а те от своя
страна в часа на класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в
района на училището.
Срок: до 31 октомври
Отг: класните ръководители
5. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
Срок: постоянен
Отг: учителите по БДП
6. Да се актуализират декларациите за самостоятелно прибиране на учениците от
родителите за учебната 2021/2022 г.
Срок: до 30 септември
Отг: класните ръководители
7. Класните ръководители да проведат беседа - разговор с учениците за
поведението им като участници в пътното движение. В края на всеки последен час за
учебния ден да се извършва петминутка по БДП .
Срок: постоянен
Отг. учители и възпитатели
8. Провеждане на разяснителни кампании за взаимовръзката между скоростта на
движение, спирачния път на пътното превозно средство, силата на удара и риска от
причиняване на смъртта на пешеходците.
Срок: периодично
Отг. учители и възпитатели
9. Изучаване на причините, поради които учениците стават обект на нещастни
случаи при движението по пътищата.
Срок: периодично
Отг: учители и възпитатели
10. Периодична информираност на родителите по конкретни проблеми, свързани с
безопасността на децата им чрез тематични родителски срещи, а на учениците – в
часовете по БДП.
Срок: периодично
Отг: класните ръководители

11. Да се проведе „Ден на Безопасността на движение” – викторини, състезания
и други.
Срок: до 31.05.2022 г.
Отг: възпитатели
12. Разясняване ползата от носене на светли дрехи и светлоотразителни елементи
за по-добра видимост на детето като участник в движението; употребата на предпазни
колани от децата – пътници; предпазни каски и др. защитни средства за децата –
велосипедисти, мотопедисти, скейтбордисти .
Срок: периодично
Отг: класните ръководители
13. Провеждане на инструктаж на учениците за безопасното движение по пътищата
през лятото.
Срок: м. май 2022 г.
Отг: класните ръководители
14. Повишаване квалификацията на педагогическите специалисти във връзка с
обучението по БДП. Провеждане на системни опреснителни курсове или въвеждащи за
учителите, които не притежават тази квалификация.
Срок: периодично
Отг: Директорът на училището
15. Да се проведе тренировка по избрана тема от учителите по МО.
Срок: през годината
Отг: класните ръководители
16. Да се провеждат уроци с практическа насоченост не само в класната стая, но
също така да включват обучение и опит на практика – разчертаване на площадка за БДП.
Срок: периодичен
Отг: класните ръководители
17. В реални условия обучение по оказване на първа помощ след ПТП за
учениците в горните класове.
Срок: периодичен
Отг: медицинско лице
18. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици,
задължително да се информира Началникът на Регионално управление на образование в
срок от 24 часа.
Срок: постоянен
Отг. Директор
19. Да се информира РУО - гр. Ст. Загора в срок от 3 дни при наранявания на
ученици след възникнало ПТП.
Срок: постоянен
Отг. Директор
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20. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии, походи,
зелени училища, наблюдения и други) да се провеждат разговори с учениците за
припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани
срещу подпис. Организирането на екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и
други да става само при съблюдаване на нормативната уредба.
Срок: постоянен
Отг. Учителите
21. Да се изготви и изпрати информация в РУО за ученици, пострадали при ПТП
през лятото.
Срок: до 15.09.2021 г.
Отг. Ръководство
22.Организиране и провеждане на училищни инициативи, свързани с културата на
движение по пътищата. Творчески дейности по темата.
Срок: м. април
Отг. Учителите
23. Организиране и провеждане на състезания по БДП – приложно колоездене, с
учениците от 5-7 клас.
Срок: м. юни
Отг. Учителите
24. Организирано колоездене с конуси и екипировка за учениците в двора на
училището.
Срок: по график
Отг: Възпитателите
25. Организирана симулация на кръстовище с пешеходна пътека и светофари и
разиграване на различни ситуации на движение по пътя.
Срок: м.май
Отг.учители и възпитатели
26. Беседа от пътен полицай при КАТ – Казанлък и разговор с учениците по
съответната тема. Използване на съвременни технологии за представяне на управление
на МПС в реални условия
Срок: през годината
Отг. Учителите съвместно с ПГТМ
27. Отбелязване на Европейски ден без загинали на пътя. Световен ден за
възпоменание на жертвите от ПТП.
Срок: м. ноември
Отг. Класните ръководители

