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ИНФОРМАЦИЯ
За дейностите по БДП през учебната 2020-2021 г.
През учебната 2020/2021 год., обучението и възпитанието на учениците по БДП
се осъществява по План, приет на ПС и утвърден със Заповед №775/08.09.2020 г., изм.
със Заповед № 383/31.03.2021 г. и годишен план за час на класа с включени часове по
БДП, съгласно Наредба № 13 от 21. 09. 2016 г. за гражданското, здравното, екологичното
и интеркултурното образование.
Комисията по БДП през учебната година е в състав:.
Председател: Ценка Коева – старши учител прогимназиален етап
Членове:1. Костадинка Тодорова –старши учител начален етап
2. Катерина Маринова - учител прогимназиален етап
Комисията изработи план за работа по БДП.
През учебната година са извършени следните дейности:
1. Запознаване на учениците с пътнотранспортната обстановка в района на
училището в часа на класа.
2. Определяне на най-безопасния маршрут от училище до вкъщи и обратно с
родителите на учениците от І а, б и ІІ а, б клас на родителските срещи през месец
септември 2020 г., както и създаване на маршрутни карти на учениците от първи клас за
безопасно придвижване до училище и обратно.
3. Родителите на всички ученици от І клас вземат учениците от училище след
приключване на учебния ден.
4. С учениците от І до VІІ клас се провежда инструктаж в началото на учебната
година, както и преди всяка ваканция и в края на учебната година.
5. С класовете се провежда ежедневно в последния час „5-минутка” за безопасното
придвижване до в къщи.
6. На всички ученици от І до VІІ клас са осигурени учебни тетрадки и тестове по
БДП, които се попълват в часовете, тестовете - непосредствено преди приключване на
срока.
7. По график, изработен от комисията по БДП, се реализира среща по класовете с
униформен служител от сектор „Пътна полиция” и през двата срока.
8. Всички теми по класове са взети и са вписани в дневника на класа.

