


 

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

Председател: Пламен Вълчев 

Членове: Илиян  Илиев 

                  Румен Козарев 

      1. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в 

съответствие с държавните образователни стандарти. 

      2. Училищната комисия информира учителите за възможността да 

участват в семинари и обучения по БДП. 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Обучението по БДП в училище се организира от директора със 

съдействието и участието на длъжностни лица от МВР, 

Противопожарна охрана и бърза медицинска помощ. 

2. Подготовката по БДП в часовете се осъществява от учители, 

определени със заповед на директора. Задължителните часове по 

БДП са заложени в годишната преподавателска заетост на 

учителите. 

3. При подготовката и провеждането на учебните занимания по БДП 

се използва специализирана литература и методически помагала. 

 ІІІ. ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО 

         1.  Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия 

персонал           и непедагогическия персонал в училището. 

         2.Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към   

въпросите на личната безопасност и тази на околните: 

2.1 Придобиване и усъвършенстване на сензомоторни умения за 

защита. 

2.2 Развиване на интелектуални умения за ориентиране и определяне 

на елементи в реална пътна ситуация. 

2.3 Усъвършенстване на умения за извършване на правилни действия 

в различни пътни ситуации. 

2.4 Разбиране и обясняване на последствията от грешките в 

поведението си като пешеходци, пътници и велосипедисти. 

       3.Обучаване в основни знания, умения  и навици за оказване на помощ 

в случай на опасност. 

ІV.ЗАДАЧИ: 

1.Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно 

поведение на пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно 

отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на 

практически умения за оказване на първа помощ. 

 2.Разширяване кръгозора на знания на учениците чрез запознаване с 

основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на 



човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното 

движението. 

 3. Ограничаване на безотговорността и неумението правилно да се 

определя собственото поведение в екстремни ситуации. 

4. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните 

занятия в часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации и 

др/. 

 5. Изготвяне на информация, отправяне на предложения и набелязване на 

мерки за подобряване на материалната, учебната и игровата база за 

възпитание и обучение по БДП.                                                                             

6. Преглед на пътната сигнализация и маркировка на улиците около 

училището и отправяне на предложения до Кметство гр.  Чирпан за 

подобряване на организацията на движение в района на училището и 

обезопасяването му. 

7. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови 

технологии за повишаване качеството на образователно – възпитателния 

процес. Въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, 

обогатяване на учебното съдържание. 

8. Ежедневно провеждане на  "5-минутка" краткотрайно занимание, 

напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и 

задълженията им за безопасно поведение на улицата. 

9. Формиране на умения и навици за отговорно отношение към въпросите 

за лична безопасност и оказване на  първа помощ. 

10. Проява на толерантно отношение на учениците към възрастни хора и 

хора с увреждания в реални пътни ситуации. 

ІІІ. ДЕЙНОСТИ 

1. Да се заложат на отделен ред в Списък-Образец №1 часовете за 

изучаване на БДП по пътищата. 

                                                                        Отг.: директор Срок: 17.09.2021г. 

2. Всички деца от ПГ и ученици от I – VІІ клас изучават задължително  

правилата за движение по пътищата. 

3. Учебното съдържание да се разпредели равномерно през учебната 

година в часа на класа по теми, както следва: 

ПГ-5год.– 6 часа 

ПГ-6год. – 7 часа 

I клас  – 9 часа 

ІІ клас - 6 часа 

ІІІ клас  - 6 часа 

ІV клас -  6 часа 

V клас  – 5 часа 

VІ клас – 5 часа 

VІІ клас  – 5 часа 



4. В началото на учебната година, при необходимост, председателят на 

комисията по БДП изготвя предложение за квалификация на учителите, 

преподаващи БДП. 

                            Срок: 17.09.2021 г. Отг.: председател на комисията по БДП 

5. За преподаватели по правилата за безопасно движение да се определят 

учители с необходимата квалификация. В началото на учебната година да 

се проведе родителска среща във връзка с пътната безопасност на 

учениците от училището. 

   Срок: м .9.2021 год.         Отг. Директор, Комисия по БДП 

6. Определените учители да разполагат с учебните програми по 

Безопасност на движението и представят графика за провеждане на 

часовете. 

Срок: м.9.2021 год.         Отг.Комисия по БДП, учителите 

7. Да се определи за всеки ученик от І и ІІ клас съответно с родителите му 

най– безопасния път от дома до училището и обратно. 

                  Срок: 17.09.2021 г. Отг.: учителите в І и ІІ клас    

 8.След завършване на учебните занятия учителите лично да извеждат 

учениците и да изчакват да се разотидат. 

Срок: постоянен Отг.: учителите 

9. Преподаваният учебен материал се отразява в дневника на всеки клас, 

както е по другите учебни предмети. 

  Срок: в края на учебния ден      Отг. учителите   

  10. При осигуряването на процеса на обучение по правилата на 

безопасност на движението по пътищата при разработването на 

училищния учебен план се следва заповед № РД-09-619 от 31.10.2000г. на 

Министъра на образованието и науката. При подготовка на занятията 

учителите ползват учебни тетрадки по Безопасност на движението, Закона 

за движение по пътищата, Правилника за прилагане на Закона за движение 

и други. 

  Срок: през учебната година       Отг. учителите 

11. С децата от ПГ и учениците от І – VІІ  клас учителите да провеждат 

ежедневно в края на последния час “Петминутка” за безопасността на 

движение и задължението на учениците за тяхното безопасно движение и 

поведение на улицата като се регистрира в дневника на класа.  

  Срок: всеки ден              Отг. учителите 

12. Класните ръководители да провеждат беседа-разговор за поведението 

на учениците като участници в пътното движение. 

  Срок: в края на всеки месец    Отг. класните ръководители 

13. Да се изпрати писмо до ОКБДП за обезопасяване района на училището: 

да се изградят парапети, хоризонтална и вертикална маркировка. 

  Срок: м. 9.  2021год.           Отг. Директора, комисия БДП 

14. При всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, 

походи, наблюдения и други/ да се провеждат разговори с учениците за 

припомняне правилата за движение и същите да бъдат инструктирани 

срещу подпис. 



   Срок: постоянен             Отг. преподавателите 

15. Да се направи изложба  под надслов “ Аз спазвам правилата за 

движение” 

                      Срок: м.5. 2022 год.          Отг.учителите по изобр.изкуство и  

                                                                                      учителите поБДП                                                                                                                                                                               

16. Да се организира училищно състезание с ученици – велосипедисти. 

   Срок:м.  4. 2022 год.           Отг. Пл. Вълчев  

     17. Организиране на училищна ученическа викторина по безопасност на 

движението “Да запазим децата на пътя” 2021  

       Ученици от 1 до 4 клас и от 5 до 7 клас. 

                                                                          Отг. Директор, Комисия по БДП 

18. В случаите, когато възникнат пътно-транспортни произшествия с наши 

ученици, Директорът задължително да информира МОН и РУО в срок от 

24 часа при настъпила смърт и в срок до 3 дни при нараняване. 

     Срок: съгласно текста             Отг. Директора 

19. При настъпило ПТП с ученици от училището, завършило с нараняване 

или смърт, в едноседмичен срок да се организира и проведе заседание на 

ПС и общородителска среща. 

                                Срок: постоянен               Отг. Директора 

  20. Да се извършва текущ контрол на учебния процес по БДП. 

    Срок: постоянен                Отг. Директора 

 21. В края на учебната година 

 

 21.1. Да се подготви и изпрати в РУО  информация за работата в 

училището по БДП през учебната година. 

             Срок: 06. 2022 год.            Отг. Директора 

 21.2. Да се разработи план за организиране на обучението по БДП 

през следващата учебна година. 

             Срок: 08 . 2022 год.           Отг. Директора 

 

При бездействие от страна на учители и ръководството на училището 

или при неизпълнение на този план, което води до застрашаване живота 

и здравето на учениците, се носи отговорност по чл. 187, т. 3 и т. 7 от 

Кодекса на труда. 

 


	05d46c99dc0e39f5e872065b029309694d1592b58d23e7ac72630f1604fee4b4.pdf
	eee2ac45a7da30f134e638a1709d937317a61aa3b53aa3c2ee88026af783d137.pdf
	ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
	1.Създаване на система от знания и умения у учениците за: правилно поведение на пътя, мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.
	2.Разширяване кръгозора на знания на учениците чрез запознаване с основните опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер, предизвикани от уличното движението.
	4. Осигуряване на дидактически материали за провеждане на учебните занятия в часовете по БДП /учебни помагала, мултимедийни презентации и др/.
	7. Ефективно използване на съвременните информационни и мрежови технологии за повишаване качеството на образователно – възпитателния процес. Въвеждане на иновационните образователни технологии и методи, обогатяване на учебното съдържание.


