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ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕ ПО
ПЪТИЩАТА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020/ 2021 ГОДИНА

Приет на заседание на ПС с Протокол № 1 от 15 .09.2020г.

УЧИЛИЩНА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ

НА ДВИЖЕНИЕ ПО ПЪТИЩАТА

ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАС ХРИСТОВ- ЗДУД
ЧЛЕНОВЕ: 1. ВЕНЦИСЛАВ СТАНЧЕВ - СТ.УЧИТЕЛ ПГЕ
2. КОСТА СТОЕВ- СТ.УЧИТЕЛ ГЦОУД НЕ

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ И ФУНКЦИИ НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
ПО БДП
1. Определя, а при необходимост променя и допълва своя състав в зависимост от
нуждите за осигуряване на по голяма ефективност и резултати от нейната дейност.
2. Изработва плана за работата на комисията през учебната година, което включва:
•
Разглежда, съгласува и одобрява плановете за обучение по БДП на класните
ръководители и учителите, преподаващи БДП в училище, които не са класни
ръководители;
•
Изготвя и предлага на ръководството на училището план за финансиране и
отчитане на часовете по БДП, които са извън часовете на класа, съгласно Заповед РД
2003 г. на Министерството на образованието и науката;
•
Планира тематиката за посещение на външни лектори и средства за хонорари и
командировъчните разходи на лекторите;
•
Планира квалификационната дейност на учителите, комисията по БДП и начина
за финансиране;
•
Осигурява учебните помагала и дидактическите материали за провеждане на
учебните занятия в часовете по БДП:
3. Изготвя информация, прави предложения и набелязва мерки за подобряване на
учебно- материалната база за обучение по БДП:
•
технически средства:
•
модулни площадки за обучение по БДП
4. Обезопасяване на районите около училището
•
Преди започване на учебната година прави преглед на пътната сигнализация .
•
Прави преглед на съоръженията, монтирани пред входовете на училището,
осигуряващи безопасност на учениците - предпазни мантинели и пана, изкуствени
препятствия на улицата за принудително намаляване скоростта на движение на МПС;
1. Работа със семействата и родителите
•
За осигуряване на учебни тетрадки, помагала, забавни компютърни игри по БДП,
светлоотразителни елементи по облеклото, чантите и раниците на учениците;
•
Организира родителски срещи и училище за родители по тематиката за
възпитанието, обучението и опазване на децата в пътното движение, обсъждане на
резултатите от атестациите на учениците;
2. Организира подготовката и организацията на училищни състезания.

I.

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Обучението по безопасност на движението по пътищата е задължително и се
осъществява в съответствие с държавните образователни изисквания.
2. Обучението се провежда по одобрени от МОН учебни програми за I - IV клас и за V VII клас.
3. Учебните тетрадки по безопасност на движението са задължителни за учениците.
4. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по
безопасност на движението по пътищата.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната
година.
2. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се
използва: специализирана литература, учебни тетрадки, учебно- методически
помагала и други.
-Учебни тетрадки по БДП от 1-7кл,издадени през 1999г./ново изд.2010г./
-Методическо ръководство за работа с учебните тетрадки от Издателство
”Дидаско“, Издателство „Рива” и Издателство „Просвета”
3. 3а учители по БДП се определят класните ръководители, изучавали БДП и методика
за преподаването за съответната възрастова група .
4. Часовете по БДП се включват в норматива на учителите ,които го провеждат /Писмо
№06-00-25 от 31.01.1984г.на МНП/ ,а на лекторите -съгласно Наредба №1на МОН за
определяне на индивидуалните месечни заплати от 04.01.2010г./ДВ,бр.4/2010г./
5. 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. Да се попълва Уведомително писмо от ръководителя на
групата.
6. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по
БДП.

III. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците.
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 правилата за движение по пътищата.

IV. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към условията на движението по пътищата
2. Разширяване на кръгозора на знанията на учениците, чрез запознаване с основните
опасности, способи за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с
опасен характер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка на учителите и намаляване
безотговорността и неумението на учениците правилно да определят собственото си
поведение при екстремни ситуации на пътя.
4. Придобиване на готовност за адекватно поведение на учениците като участници в
пътното движение.
5. Повишаване нивото на подготовка и намаляване на безотговорността и неумението
правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации.

6. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и
учители.
7. Ограничаване достъпа на превозни средства в училищния двор със Заповед на
Директора.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
Месец Септември
1. Обучението на учениците по правилата за безопасно движение да се организира и
провежда в съответствие със Заповед № РД 09-2684/ 20.09.2018 г. на Министъра на
образованието и науката и приложенията към нея с програми за обучение по
безопасност на движението по пътищата, както и в Ръководство за работа на директора
и учителите.
Срок: постоянен
Отг. ЗДУД
2. При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се
спазва Заповед № РД 09-2684/ 20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката,
която е в съответствие с § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за движението
по пътищата , чл.11, ал.1 т.5 и ал.3 от Наредба № 13 за гражданското, здравното,
екологичното и интеркултурното образование за осигуряване на обучението на децата
и учениците по безопасност на движението по пътищата
Срок: септември 2020г.
Отг. ЗДУД
3. Да се заложат на отделен ред в Списък Образец № 1 часовете за изучаване на
правилата по БДП по пътищата.
Срок: септември 2020г. Отг. Директор
4. Провеждане на родителски срещи с родителите на учениците от 1- 4 клас за
изработване на безопасен маршрут на всяко дете.
Срок: септември 2020г. Отг. Класните ръководители
6. Запознаване на педагогическия колектив с дейността на комисията по БДП, нейната
роля и място в обучението на учениците.
Срок: септември 2020г. Отг. Председателят на УК БДП
7. Разработване на организационна схема за снабдяване на ученици с учебни помагала
и проверовъчни тестове по БДП и методични ръководства за учителите.
Срок: октомври 2020г. Отг.: Председателят на УК БДП, класните ръководители
8. Планиране квалификационна дейност на учителите от I- VII клас по БДП.
Срок: октомври 2020г.
Отг. Главен учител
9. Преподавателите да са приключили годишните си планирания за обучение по БДП в
часа на класа.
Срок: 15.09.2020 г. Отг. Класните ръководители, преподаватели по БДП
10. Класните ръководители да раздадат на родителите за попълване декларации, в
които да определят кой ще води и ще прибира детето от училище или то само ще се
придвижва - за учениците от I - IV клас.
Срок: м. септември 2020г. Отг. Класните ръководители, преподаватели по БДП

Месец Октомври
11. Училищната комисия по БДП и Училищното настоятелство анализират изпълнението на
предложенията за обезопасяване района на училището (ако има такива) съвместно с
общинските ръководства.
Срок: октомври 2020г. Отг. УК по БДП
12. Контрол на нивото на осигуряване на учениците с учебни тетрадки.
Срок: октомври 2020г.
Отг. Членовете на УК по БДП
13. Профилактика на техническите съоръжения по БДП.
Срок: октомври 2020г.
Отг. Членовете на УК по БДП

Месец Ноември
14. Посещение на учебните форми: урок и 5-минутка;
Срок: ноември 2020г.
Отг. Членовете на УК по БДП
15. Дейности за отбелязване на 18 ноември - Световен ден за възпоменание на жертвите от
пътнотранспортни произшествия.
Срок: 16- 18.11.2020г.
Отг. Класните ръководители

Месец Декември
16. Месечно работно заседание на УК по БДП- Информация за хода на работата по
класове.
Срок: декември 2020г.
Отг. Председателят на УК БДП

Месец Януари
17. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и оценка по БДП за учениците от I
до VII клас.
Срок: януари 2021г.
Отг. Класните ръководители

Месец Февруари
18. Информация на УК по БДП пред Педагогическия съвет за ефективността на
обучението по БДП по отношение на:
•
Урокът по БДП;
•
Петминутката;
•
Резултатите от срочните тестове;
•
Работата с рискови деца и ученици.
Срок: февруари 2021 г.
Отг. Председателят на УК БДП
19. Внасяне на докладна в комисията по квалификационната дейност - предложение за
финансиране на обучението по БДП през следващата година.
Срок: февруари 2021 г.
Отг. Председателят на УК БДП

Месец Март
20. Работа по План- графика за посещение на учебни форми: урок и 5-минутка.
Срок: март 2021г.
Отг. Председателят на УК БДП
21. Месечно оперативно заседание на УК по БДП
Подготовка за месеца на безопасността- оформяне на кът с ресурсни материали Актуализиране на нагледните табла
Срок: март 2021г.
Отг. Председателят на УК БДП

Месец Април
22. Провеждане на практически занятия и състезания, свързани с обучението по БДП.
Срок: постоянен Отг. УК по БДП, класните ръководители
23. Провеждане на практически занятия и състезания, свързани с обучението по БДП.
Срок: април 2021г. Отг.УК по БДП, класните ръководители

Месец Май
24. Провеждане на срочен тестов контрол.
Срок: май 2021 г.
Отг. Класните ръководители
25. Посещение в заключителните форми на обучение:
•
Урокът по БДП;
•
Петминутката;
Срок: постоянен
Отг. УК по БДП
26. Квалификация на учителите по БДП за следващата учебна година.
Срок: май 2021 г.
Отг.Главен учител
27. Обсъждане на идеи за обновяване на материалната база за БДП за следващата
учебна година.
Срок: май 2021г. Отг. УК по БДП, класните ръководители
28. Месечно оперативно заседание.
Срок: май 2021г.
Отг. Председателят на УК БДП

Месец Юни
29. Училищната комисия по БДП докладва пред педагогическия съвет за:
•
Изпълнение на плана на комисията за учебната година;
•
Предлага за обсъждане и приемане план на УК по БДП за следващата учебна
година.
Срок: последния ПС
Отг. Председателят на УК БДП

Мероприятия с постоянен срок на действия
1. Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на
класовете.
Срок: постоянен
Отг. Преподаватели по БДП
2. Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
Срок: през годината Отг. Преподавателите
3. Да се спазва графика за провеждане задължителните часове по безопасност на
движението (БД).
Срок: съгласно график
Отг. Преподаватели по БДП
4. След завършване на учебните занятия учителите, преподаващи в начален етап,
учителите в ЦОУД на 1-4 клас лично да извеждат учениците и да ги изчакват да се
разотидат.
Срок: постоянен
Отг. Учителите начален етап, учителите в ЦОУД
5. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с деца и ученици,
задължително да се информира Началника на регионално управление по образование
в срок от 24 часа.
Срок: постоянен
Отг. директорът
6. Да се информира Министъра на образованието и науката чрез РУО – Ямбол в срок от 3 дни
при възникване на ПТП с деца и ученици при наранявания.
Срок: постоянен
Отг. Директорът
7. При настъпила ПТП с дете или ученик от училището, завършило с нараняване или смърт в
едноседмичен срок да се организира и проведе педагогически съвет и общоучилищна
родителска среща.
Срок: постоянен
Отг. Директорът
8. С учениците от I - VII клас учителите да провеждат ежедневно " 5-минутка" - краткотрайно
занимание, напомнящо на учениците изискванията за безопасност на движението и
задълженията им за безопасно поведение на улицата. Същата да се отразява в дневника на
класа в последния за деня учебен час на всеки клас.

Срок: постоянен
Отг. Преподаватели по БДП
9. Индивидуална работа с учениците, които имат опасно поведение като участници в уличното
движение.
Срок: постоянен
Отг. Класните ръководители

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
Министерство на вътрешните работи / МВР /; Местните органи на държавната власт; КАТ;
Държавна автомобилна инспекция/ДАИ/; Регионално управление по образование - гр.Ямбол

Ямбол, ул. “Търговска” №79 тел.:0876763023
http://hrsmirnenski.com/
e-mail: hs_yambol@abv.bg

Утвърждавам
Директор:
(Г.Александрова)

График за провеждане на обучението
по Безопасност на движението
учебна 2020/ 2021 г.
I клас
Месец Октомври 2020г.
1. Моят безопасен път до училище и обратно
2. Моят робот знае безопасен път до училище
Месец Ноември 2020г.
3. Пешеходна пътека
Месец Декември 2020г.
4. Аз не пресичам сам
Месец Януари 2021г.
5. Пътен светофар за регулиране движението на пешеходците
Месец Февруари 2021г.
6. Двуколесни пътни превозни средства за деца
Месец Март 2021г.
7. Знам къде съм
Месец Април 2021г.
8. Знам къде са пътните превозни средства
Месец Май 2021г.
9. Знам къде са другите

II клас
Месец Октомври 2020г.
1. Улиците до моето училище
Месец Ноември 2020г.
2. Моят робот знае къде да пресича
Месец Декември 2020г.
3. Алгоритъм за безопасно пресичане
Месец Февруари 2021г.
4. Пътен светофар за регулиране движението на превозни средства
Месец Март 2021г.
5. Отивам на училище с автобус, трамвай, тролейбус, лек автомобил
Месец Април 2021г.
6. Виждам и чувам пътните превозни средства

III клас
Месец Октомври 2020г.
1. Път. Елементи на пътя.
Месец Ноември 2020г.
2. Велосипед.
Месец Декември 2020г.
3. Пътен светофар за велосипедисти.
Месец Февруари 2021г.
5. Безопасни места за управление на велосипед.
Месец Март 2021г.
5. Моят робот спазва сигналите на светофара.
Месец Април 2021г.
6. Знам къде са пътните превозни средства.

IV клас
Месец Октомври 2020г.
1. Пътни знаци, пътна маркировка
Месец Ноември 2020г.
2. Кръстовища
Месец Декември 2020г.
3. Пътни превозни средства, използвани в селското стопанство
Месец Февруари 2021г.
4. В населено място. Извън населено място
Месец Март 2021г.
5. Виждам пътните превозни средства
Месец Април 2021г.
7. Чувам пътните превозни средства

V клас
Месец Октомври 2020г.
1. Скоростен път. Автомобилен път
Месец Ноември 2020г.
2. Моторни превозни средства.
Месец Декември 2020г.
3. Предупредителни пътни знаци за опасност, пътни знаци относно
предимство и пътни знаци за въвеждане на забрана и отменяне на
въведената забрана.
Месец Февруари 2021г.
4. Конфликти на пътя.
Месец Март 2021г.
5. Виждам-предвиждам.

VI клас
Месец Октомври 2020г.
1. Видове пътища. Пътна мрежа.
Месец Ноември 2020г.
2. Пътни знаци със задължителни предписания, със специални
предписания и даващи допълнителна информация.
Месец Декември 2020г.
3. Моторни превозни средства със специален режим на движение.
Месец Февруари 2021г.
4. Алкохол.
Месец Март 2021г.
5. Сензорни характеристики на зрението.

VII клас
Месец Октомври 2020г.
1. Карта на пътищата в България и автомобилна навигация.
Месец Ноември 2020г.
2. Мотопед.
Месец Декември 2020г.
3. Пътни знаци за оказване на направления, посоки, обекти и др.,
допълнителни табели.
Месец Февруари 2021г.
4. Скорост. Пътнотранспортни произшествия.
Месец Март 2021г.
5. Сензорни характеристики на зрението.

