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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Училищната комисия по БДП е в състав:
Председател: Станимир Власакиев
Членове: Класни ръководители ПГ, I - IV клас
2. Обучението по безопасност движението по пътищата е задължително се осъществява в съответствие държавните образователни
изисквания по одобрени от МОН учебни програми.
3. В края на всеки учебен срок се проверяват знанията и уменията на учениците по безопасност на движението по пътищата.
11. ОРГАНИЗАЦИЯ
1.Занятията по БДП се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната година.
2. При подготовката на учебните занятия и за реализиране на настоящия план се използва специализирана литература, учебни
тетрадки, учебно-методически помагала и др.
3. Използват се извънкласни форми и дейности за формиране на активно отношение и съпричастност към проблемите, за овладяване
на трайни знания, умения и навици, необходими за безопасното движение по пътищата.

III. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците.

2. Осигуряване знания за безопасно движение, запознаване с особеностите и опасностите на движението по пътищата.
3. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците, чрез изучаване правилата за движение по пътищата и с
активната подкрепа на родители и учители.
4.
Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната им безопасност и тази на околните, придобиване
на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и правилата за движение по пътищата.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПЛАНИРАНИТЕ ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2018 /19 ГОДИНА
1.
Обучението на учениците по БД да се организира и провежда в изпълнение на параграф 4 от Допълнителните разпоредби на Закона
за движение по пътищата (ДВ, бр.20/1999 г.; изм. и доп. бр.43/2002 г.), Концепцията за обучение по БД от 2003 г. (в-к Аз-Буки бр.39/2003г.).
Отг. Директора
2.

Срок: През учебната година

При разработването на училищните учебни планове да се има предвид и да се спазва Заповед РД-09-773/19.09.2003 год. на
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Отг. пипектооа
3.

Преподаденият учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките.

Отг. Кл. ръководители
4.

Срок: През учебната година

Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и глобални теми за всеки клас.

Отг. Кл. ръководители
5.

Срок: През учебната година

Срок: През учебната година

Редовно да се провеждат задължителните часове по безопасност на движението /БД/.

Отг. Кл. ръководители

Срок: I и II уч. срок

6.

Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на планираните мероприятия.

Отг. Директора
7.

Срок: През учебната година

Да се интегрира обучението по БД с другите учебни предмети.

Отг. Кл. ръководители

Срок: През учебната година

8.
В началото на учебната година класните ръководители в Часа на класа да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в
района на училището.
ь.
Отг. Кл. ръководители
9.

Срок: м. септември

Класните ръководители да провеждат беседа-разговор за поведението на учениците като участници в пътното движение.

Отг. Кл. ръководители

Срок: В края на всеки месец

10.
С учениците от I-IV клас учителите да провеждат ежедневно “пет-минутка” - в края на учебните часове - занимание, напомнящо на
учениците изискванията за безопасност на движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата. Провеждането й да се отразява в
дневника на класа.
Отг. учителите

•

Срок: През учебната година

11.
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-II клас/.
Отг. Ст.Власакисв

Срок: 16.09. 2019г.

12.
До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да се определи най-безопасния маршрут от дома до училището и обратно
за учениците от 1 и 11 клас.

Отг. Ст.Власакиев
13.

Срок: септември 2019 г.

Да се припомнят безопасните маршрути за движение на учениците от Ш и IV клас.

Отг. Кл. ръководители

Срок: м. септември 2019 г.

14. Да се осигурят учебните прог рами по БД за съответните класове.
Отг. Директора

Срок: 16.09. 2019 г.

15. Да се заложат на отделен ред в СПИСЪК-ОБРАЗЕЦ № 1 часовете за изучаване на правилата по БД.
Отг. Директора

Срок: м.септември 2019 г.

16. Да се осигурят необходимите учебни средства /учебници, учебни тетрадки по БДИ и други/ за учениците и методическите ръководства и
насоки за учителите.
Отг. Дирекз ора

Срок: 16.09. 2019 г.

17. Да се проведат инструктажи по БД с всички ученици.
Отг. Кл. ръководители

Срок: м. септември 2019 г.

18. Да се създадат информационни кътове по БД във всяка класна стая; в часовете по БД да се използват информационни клипове за
безопасността на движението по пътищата.
Отг. Кл. ръководители

Срок: постоянен

19. Да се проведат родителски срещи за поведението на учениците като участници в пътното движение.

Отг. Кл. ръководители

Срок: в края на уч. срокове

20. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на мероприятия по БДП.
Отг. Кл. ръководители
Срок: постоянен
21. Задължително да се извършва срочна тестова проверка и оценка на всеки ученик, оформена в два екземпляра. Вторият екземпляр на
картата за тестова проверка и оценка да се съхранява в училището до момента, в който ученикът учи в него.
Отг. Кл. ръководители

Срок: В края на уч. срокове
Ь-

22. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии, походи, зелени училища, наблюдения и други/ да сс провеждат
разговори с учениците за припомняме правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани срещу подпис. Да се попълва
маршрутен лист от ръководителя на група.
Отг. Кл. ръководители

Срок: постоянен

23. Да се проведат в едноседмичен срок заседания на педагогическия съвет и общо училищна родителска среща при настъпило ПТП с
ученик от училището завършило е нараняване или смърт.
Отг. Директора

Срок: постоянен

ПЛАН ЗА ОБУЧЕНИЕ НА ДЕЦАТА ПО “БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО”
Учебна 2019 /2020 г.

Главна цел: Изграждане на елементарни представи и понятия у децата за пътното движение и начални умения за безопасно придвижване,
като спазват определени правила.

Г руна

Глобална тема

Уча се сам да се движа
^ЛОЛГГОГ*ТТЛ

Яодгеми
1. „Аз съм малък пешеходец“
2. „Пътни знаци“
3. „Безопасност на улицата“
4. „ Правилата са нужни“
5. „ Превозни средства“
6. „Детето и велосипедът“
7. „Магистрала

Направление
Околен свят
Конструиране и технологии
Околен свят
Околен свят
Конструиране и технологии
Околен свят
Конструиране и технологии

м.
м.
м.
м.

Период на
провеждане
10/2019
12/2019
12/2019
01/2020
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