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ПЛАН
ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН Е ПРИЕТ НА ЗАСЕДАНИЕ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТ С
ПРОТОКОЛ от 14.09.2020г.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав:
Председател:
1.

Надя Михайлова Васева – старши учител общообразователен предмет

Членове:
1.

Мариана Георгиева Танева – главен учител

2.

Габриела Стоянова Димитрова – старши учител

2. През учебната 2020/2021година обучението по БДП се осъществява по учебни програми
утвърдени от Министъра на образованието и науката.
3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни
стандарти.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието на
длъжностни лица от местните организации.
2. Подготовката и занятията се провеждат от класните ръководители или правоспособни
учители в часа на класа през учебната година.
3. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се използва:
специализирана литература, учебно-методически помагала и други.

III. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в
училище 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 опасност.

IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната
адаптация към живота.

2. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и
неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации.
3. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движението
по пътищата.
4. 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 ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО

1. Обучението на учениците по БДП се организира и провежда в изпълнение на параграф 4
от Допълнителните разпоредби на Закона за движение по пътищата (ДВ,бр.20/1999г.;
изм. и доп. бр.43/2002г.), Стратегия на МОН за изпълнение на Националната стратегия
на Република България за подобряване БДП за периода 2011-2020 г., Програми за
обучение по БДП от 1 до 12 клас утвърдени със Заповед №РД 09-2684/20.09.2018г. на
министъра на МОН
Срок: постоянен
Отг.: Директор

2. При разработването на училищните учебни планове, да се има предвид и да се спазва
Заповед № РД09-1289/31.08.2016 г. на Министерството на образованието, която е в
съответствие с измененията и допълненията в Закона на движението по пътищата .
Срок: постоянен
Отг.: УКБДП

3. Провеждане на Европейски ден без загинали на пътя
Срок: до края на 2020г
Отг.: кл. р-ли

4.Беседи по класове с представители на Пътна полиция
Срок: до края на 2021г
Отг.: кл. р-ли

5. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда да се провеждат разговори с
учениците за припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат
инструктирани срещу подпис.

Срок: постоянен
Отг.: всички учители

6. В годишните разпределения за часа на класа да се добавят утвърдените от МОН теми по
БДП за съответния клас.

Срок: 09.2020г.
Отг.: кл. р-ли

7. Включване в национални инициативи, свързани с БДП: Национална кампания „Да опазим
децата на пътя”, Европейски ден без загинали на пътя, Световен ден на възпоменание за
жертвите от ПТП през месец ноември 2020г.

Срок: постоянен
Отг.: всички учители

8. На първата родителска среща в рамките на 10 минути да се обсъди безопасното движение по
пътя.
Срок: първа родителска среща
Отг.: кл. р-ли

Изготвил: Г. Стоянова

