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I.
Цели:
Формиране на съзнателно и отговорно отношение към въпросите за лична

1.

безопасност и сигурност на учениците, като участници в пътното движение.
Развитие и усъсвършенстване на защитните механизми , като участници в

2.

съвременното пътно движение.
3.

Опазване здравето и живота на учениците.

4.

Запознаване на учениците с пътнотранспортната обстановка в района на
училището, като участници в пътното движение и възможните конфликти
между пешеходците и другите участници.
Стимулиране интереса и успеваемостта чрез:

5.

- изграждане умения и навици за толерантно преодоляване на конфликти.
- използване ИКТ и внедряване на иновационни софтуерни продукти в
образователния процес.
- повишаване качеството на УВП и засилване мотивацията за придобиване
знания, умения и компетентности с практическа приложимост.

II.
Задачи:
1. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване по пътя до училище и в
града чрез усвояване на правилата за движение в
населените и извъннаселените места, като пешеходци и велосипедисти.
2. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими
на учениците за тяхната безопасност на пътя.
3. Изграждане у учениците на ориентировъчна основа за действие в многообразните условия на пътното движение и формиране на механизми за
физическа им защита като участници в пътното движение.
4. Разширяване съвместните дейности със всички институции, организации и
неправителствени структури по опазване на децата и учениците в пътното
движение

III.
Дейности, срокове и отговорници за реализиране целите и
задачите във възпитанието и обучението на учениците
по правилата и опазването им в пътното движение.

№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ДЕЙНОСТИ
Разработка на училищен план за
дейността на Училищната комисия по
безопасност на движението за учебната
2020/2021 година.
Провеждане на беседа и извънреден
инструктаж относно пътно- транспортните
произшествия - на първите родителски
срещи/присъствени и в електронна среда/
Предприемане на мерки по обезопасяване на района около училището:
Преглед на маркировката и пътната
сигнализация по улиците и
кръстовищата около училището;
Преглед на състоянието на
предпазните парапети около
училището;
Отбелязване на Деня на безопасността на
пътя в рамките на кампанията „ Остани
жив“, „ Пази живота“!/16-22.09.2020/
Осигуряване на учебните програми на
МОН за всеки класен ръководител в
начален етап и преподавател по БДП.
Залагане часовете за изучаване на
правилата за безопасно движение по
пътищата - да се заложат задължително на
отделен ред в Списък – Образец №1
Определяне на най-безопасния маршрут
от дома до училището и обратно за
учениците от първи и втори клас
съвместно с родителите.

Припомняне на безопасните
маршрути за движение на учениците от
3 и 4 клас.

Запознаване на учениците с пътно транспортната обстановка в района на
училището в началото на учебната
година в часа на класа.

СРОК

ОТГОВОРНИК

01.09.2020г.

Училищната
комисия

10.09.2020

Класните
ръководители

10.09.2020 г.

16.09.2020

Училищната
комисия по БДП

Класните
ръководители
Учителите в
ГЦОУД
Директор

18.09.2020г.

Директор
18.09.2020г.
20.09.2020г.

20.09.2020г.

Класните р-ли
на 1 и 2 клас

Класните р-ли
на 3 и 4 клас

Класните р-ли
25.09.2020г.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

След завършване на учебните занятия
извеждане на учениците от 1 – 4 клас
лично от преподавателите или
учителите от ГЦОУД и изчакване
да се разотидат.

Попълване на декларации, в които да
се определи кой ще води и прибира
детето от училище или то само ще се
придвижва - за учениците от 1 - 4 клас.
Разработка и утвърждаване на
годишните разпределения на темите за
възпитанието и обучението на
учениците.
Разработка и утвърждаване
графиците за обучение на учениците в
часа на класа и часовете по БДП.
Изготвяне на постоянно табло с
опасностите, които дебнат учениците
на пътя през различните сезони,
местата, на които да пресичат
безопасно в района на училището.
Осигуряване на необходимите
учебни средства /учебни тетрадки,
тестове и дидактически материали/ за
ефективно провеждане на учебновъзпитателният процес.
Отразяване на „Световен ден на
възпоменание за жертвите от ПТП”.
„Карта на пътищата в България и
автомобилна навигация“- тематична
проверка в 7 клас
Разнообразяване на методиката –
средство за повишаване образователните резултати на различен тип ученици / индивидуална работа с определен
тип ученици /
Периодично актуализиране на
знанията за пътно-транспортната
обстановка в района на училището и
провеждане на беседи за поведението
им като участници в пътното движение.

постоянен

25.09.2020г.

25.09.2020г.

25.09.2020г.
12.02.2021г.
септември

22.10.2020г.

ноември
ноември

постоянен

постоянен

Класните р-ли
или
преподавател в
съответната
паралелка в
последния час,
учителите от
ГЦОУД
Класните р-ли
на 1 - 4 клас
Класните
ръководители и
преподавател по
БДП
Класните р-ли
Преподавател по
БДП
преподавател по
БДП

Директор
класните р-ли в
начален етап
преподавател по
БДП
Училищната
комисия по БДП
Главен учител
ЗДУД

Класните р-ли
преподавател по
БДП
Класните
ръководители
преподавател по
БДП

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

Изготвяне срочни атестации за всеки
ученик във връзка с усвояване на
учебния материал по БДП
Провеждане на задължителната
”ПЕТМИНУТКА” в края на учебните
занятия и тяхното отразяване в
електронния дневник
Преди всяко организирано групово
напускане на територията на училището
да се провежда инструктаж за прави лата по БДП срещу подпис.
Тематична проверка „ Тестове по БДП в
края на първия учебен срок“

края на 1-вия
и 2-ия учебен
срок

Класните р-ли и
преподавател по
БДП

постоянен

преподавателите

Ръководителя на
класа или групата.
постоянен
януари

„Моторни превозни средства със
Март
специален режим на движение“- открит
урок в 6 клас с участие на представител
на „ Пътна полиция“
Извънкласни дейности:
Определяне на училищен
отбор по по БДП.
м.февруари
Участие в Общински състезания
м. март
по БДП.
м. април
Провеждане на състезание по
2020 год.
майсторско управление на
велосипед за учениците от 4 клас.
Осигуряване на възможности за
квалификация по БДП на
постоянен
новопостъпили учители.
Отразяване дейността по обучението
и възпитанието на учениците по БДП и
участие в общински, областни и
национални състезания по БДП:
целогодишно
Направа на информационни табла
Отразяване в училищен сайт,
местните и областни медии.
Текущ контрол по организацията и
провеждане на обучението по БДП
съгласно годишното разпределение.

по график

Класни
ръководители в
начален етап
ЗДУД
Главен учител
ЗДУД

Директор
Училищната
комисия по БДП

Директор

Училищната
комисия по БДП

Директор
ЗДУД

