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П Л А Н 

за 
РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА 

ДВИЖЕНИЕТО И ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПРИРОДНИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 

КАТАСТРОФИ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Обсъден и приет на заседание на ПС с Протокол №13  / 13.09.2017 г. 

              

 

 

 

 

 

 



 

I . ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

    1. Обучението по безопасност на движението и действие при природни 

бедствия, аварии и катастрофи да стане част от цялостното образование на 

учениците  

от I доVIII клас; 

    2. Да се формират система от знания за действие при природни 

бедствия,аварии и катастрофи; 

    3. Да се придобият практически навици за използване на правилата за 

движение и индивидуалните средства за защита и противопожарни съоръжения; 

 

II. БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО 

    

   1. Обучението на учениците да се провежда по учебни програми на МОН, като 

за отделните класове се предвиждат следните часове и глобални теми: 

  

 

Клас Брой 

часове 

Глобална тема 

I 16 “Отивам на училище сам” 

II 8 “Отивам на училище с обществен транспорт” 

III 8 “На пътя е опасно” 

IV 6 “Безопасно преминаване на пешеходец през 

кръстовище” 

V 6 “Моят велосипед” 

VI 6 
“Етично взаимоотношение между участниците в 

движението” 

VII 6 “Движението при особено трудни пътни условия” 

VIII 6 “Безопасност на движението в извънградски 

условия” 

  

2. Да се проведе инструктаж на учениците в първия учебен ден за безопасно 

предвижване от дома до училище. И правилно поведение в училищния  автобус .                                                                                 

Отг. Кл.ръководител 

 

3. Учебният процес по безопасност на движението да се провежда в часа на 

класния ръководител, като за обучението се използват: 



 Учебни тетрадки по безопасност на движението от I до VIII клас; 

 Закон за движение по пътищата; 

 

4. Да се запознаят преподавателите и класните ръководители с най- новите 

нормативни документи по БД; 

                  Срок: постоянен;  

                                                                                     Отг.:  Директор; 

 

5.  Учебния  процес по Безопасност на движението да се осигурява с нагледни 

помощни средства и материали;  

 

6. В началото на учебната година : 

 Учениците от I клас да се изпращат по стълбите; 

                                                          Отговорник : Учителите от I клас; 

 

 Часовете за изучаване правилата за Безопасност на движението се залагат 

задължително на отделен ред в списък Образец №1; 

                                                                                              Отг.: Директор; 

 

 Да се осигурят новите учебни програми по БД; 

                                                                                     Отг.: . Директор; 

 

 Да се осигурят учебни тетрадки по Безопасност на движението и 

методични ръководства 

                                                                                     Отг.:  Директор; 

 Да се извърши преглед на базата за обучение по БД; 

 

 Да се извърши обезопасяване на района на училището; 

                                                                                             Отг.: Директор; 

7. По време на учебната година : 

 Учебният материал да се отразява задължително в дневника. Класните 

ръководители да провеждат беседи за поведението на учениците в 

движението; 

 Да се извърши текущ контрол на учебния процес по БД;                                                                                                                                             

Отг.: Директор; 

 Създаване на ситуация с цел да се установи  готовността на учениците; 

 При настъпване на пътно- транспортно произшествие с ученик от 

училището да се съобщи в ИО на МОН; 



                                                                                       Отг.: Директор; 

 

8. В края на учебната година: 

 Да се приготви и изпрати ИО на МОН информация за работата в 

училището  по Безопасност на движението през учебната година; 

                                                                                       Отг.: . Директор; 

 Да се изработи план за организирано обучение по Безопасност  на  

движението през следващата учебна година. 

 

9. Да се проведат практическо занятие в присъствие на КАТ; 

                                             Срок:II срок - 30.04.2018 г. 

 

10. Училището през месец април 2018 г. да участва в общинско състезание по 

гражданска защита; 

                                                                                                Отг Директор; 

 

11. В училището да се изготви кът по БД; 

                                         Срок: 20.12.2017г.                       Отг.: Сабри Муса 

 

12. Да се проведе курс на учениците по безопасно управление на велосипедите. 

                                         Срок 30.04.2018 г.;Отг.: Председател на комисията по 

БАК;  

 

III.ОБУЧЕНИЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, 

АВАРИИ КАТАСТРОФИ 

 

1.Обучението се провежда от класните ръководители в часа на класа; 

2.Класните ръководители могат да използват нагледни материали или да 

привличат специалисти по дадена тема; 

3. Темите се разпределят по месеци както следва: 

 ноември,декември,февруари, март, април; 

4. Всяка тема се отразява в дневника ; 

5. Класните ръководители задължително планират темите,както следва: 

 

Клас Брой 

часове 

  Клас Брой часове 

I 3   V 5 

II 4   VI 5 



III 5   VII 5 

IV 5   VIII 5 

                                 

 

6.Класните ръководители да използват указанията на МОН; 

 

 

Комисията  е избрана на заседание на педагогическия съвет с протокол №13 

от13.09.2017 година     в следния състав: 
 

Председател– Сабри Муса 

Членове: 
 Юсуф Моллов 

 Ахмед Алимустафа 

 

 

                                               Председател на комисията :................................... 

                                                                                                   / Сабри Муса / 
 


