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Вилма Гергова
Директор

ГОДИШЕН ПЛАН
ЗА РАБОТА НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2020-2021 ГОДИНА
I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ:
1. Комисията е предложена и избрана на заседание на педагогическия съвет и е в състав:
Председател: Ваня Тодорова Димитрова –старши начален учител : Удостоверение за ПК
рег. № 96109/25.02.2019г .
Членове: Офелия Павлова Симова – старши учител по ФВС : Удостоверение за ПК рег. №
БДП-К 671/30/15.04.2013г.
Добри Димитров Иванов-старши учител по история и цивилизация:
Удостоверение за ПК рег. № БДП-К 671/19/15.04.2013г.
2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет – Протокол № 1/28.09.2020
3. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни
изисквания.
4. Училищната комисия информира учителите за участие в семинари и обучителни програми по
БДП.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ:
1. Извършва се от Директора на училището.
2. Подготовката се осъществява от учители,определени със заповед от директора.
3. Занятията се провеждат от правоспособни учители, в час на класа през цялата година по
график, утвърден от директора на училището.

III. ЦЕЛИ:
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в
Пето ОУ „Христо Ботев“.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната
безопасност,придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните
ситуации.
3. Придобиване на основни знания и умения за разпознаване на опасните ситуации при тяхното
участие в движението по пътя и оказване на помощ при нужда.
4. Усъвършенстване на пътната инфраструктура в района на училището и местата с
интензивен детски пътникопоток, с цел свеждане до минимум на ПТП с ученици от
училището.

IV. ЗАДАЧИ:
1. Възпитанието и обучението на учениците от училището по БДП да съдейства за
формиране на знания и умения за самосъхранение, отговорност и дисциплина, за
изграждане на етични взаимоотношения при движение по пътищата, за нова
обществена култура по отношение на БДП.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности,
способите за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен характер,
предизвикани от уличното движение.
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. Повишаване на компетентностите и ангажиментите на родителите за опазване на живота и
здравето на децата.
5. Осигуряване безопасно пътуване с училищен автобус на учениците от населеното място до
училище и обратно.
6. В процеса на обучение да се акцентира върху факторите, ограничаващи агресията по
пътищата, изграждащи устойчива, добродетелна и социално отговорна ценностна система.
7. Повишаване културата по безопасност на движението по пътищата в семейството в т.ч.
съвместно обучение на деца и родителите им.
8. Да се подобри материално-техническата база и обзавеждането със съвременни
технически средства за ефективно обучение.
9. Дидактическо осигуряване.
10. Да се провежда периодично анализ на информацията за причините, обстоятелствата и
последиците от ПТП с ученици.
11. Да се работи активно за решаване на следните проблеми:
-осигуряване на по-добри условия за превантивна медицинска, психологическа и
законодателна информация по проблемите;
- обезопасяване в района на училището;
- активизиране участието на родители и общественост за намаляване на
вероятността от ПТП;
12. Подкрепа и стимулиране на творческите изяви на учениците за безопасно участие в
пътното движение.
13. Разширяване формите на взаимодействие в сътрудничество с общински структури,
КАТ, МВР за решаване на конкретни проблеми по БДП.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
№
1
2

3

4

5

6

Дейност

Срок

Сбирка на Комисията по БДП, изготвяне на план за дейностите по 04.09.20г.
БДП през учебната 2020/ 2021 г.
Провеждане на родителска среща с родителите на учениците
До15.09.
от 1 и 2 клас, указания за изработване на безопасен
2020г.
маршрут от дома до училище и обратно, запознаване с информационни
материали и попълване на анкетни карти за всяко дете,
обобщаване на резултатите от попълнените карти.
Запознаване на учениците с пътно-транспортната
30.09.
обстановка в района на училището и даване на практически
2020г.
препоръки за тяхната пътна безопасност.
Изготвяне на график – по дати и теми за изучаване на правилата до 30.09.
за движението по пътища
2020г.
Отбелязване на Световения ден за възпоменание на
загиналите при ПТП - инициативи и изложба от рисунки на
ученици
Ежедневно провеждане на „5-минутка“ по БДП с ученици от
I-VII клас в края на последния учебен час

м.XI

Отговорник
Комисия
БДП
Кл.ръководители
І и ІІ класове

Кл.ръководители
Кл.ръководители І
–VІІ клас,
Комисия БДП
Комисия БДП

постоянен преподаватели
н

Іи

7

8
9
10

11

12
13
14
15
16

17
18

Ежедневното и безопасно извозване на пътуващите ученици
до с. Горно Церовене, с. Трифоново , с. Крапчене, с. Сумер,
с. Стубел
Организиране и дежурства в района на училището при
провеждане на мероприятия с ученици
Дежурство на главния дужерун учител през голямото междучасие
на пешеходната пътега – главен вход
Организиране и провеждане на срочна тестова проверка и
оценка по БДП на всички ученици от първи до седми
клас
Конкурс за детски рисунки „Аз се движа безопасно“ – във
връзка с деня на БДП
Практическо занятие - „Безопасно движение по тротоар и
пресичане на пешеходна пътека” с ученици от I и II клас
Състезание по БДП – „Да запазим децата на пътя”
(училищен кръг)
Състезание по БДП І –ІІ и ІІІ- ІV клас
Съвместната дейност с органите на КАТ – пътна полиция по
отношение на пътната безопасност
Попълване на рубриката по БДП на електронната страница на
училището, включваща информация и мероприятия на класове

По график Дежурни учители
По график Дежурни учители
постоянен Главен дежурен
учител
януари
Кл. ръководители и
май
преподаватели по
юни
БДП
График на Учители на ЦДО и
национален кл. ръководители
календар
м. Х- XI
кл. ръководители
м. ІІІ- ІV
I и II клас
м. II
Комисия БДП

н

м май
кл.ръководители
постоянен Комисия БДП

постоянен Комисия БДП, г-жа
Б. Първанова, г-жа
Лена Петрова
Практически занимания за указване на първа помощ на пострада по график кл. ръководители
ли от ПТП – Младежка организация на БЧК
Преглед на пътната сигнализация, маркировката на улиците
м. юни
Комисия БДП
около училището, предпазните мантинели и пана и ако е
необходимо да направи предложение до Общината за
подобряване организацията на движението в района на
училището.

VI. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:
Очакваните резултати са формулирани така, че да могат да бъдат изпълнени от
учениците и да бъдат констатирани при вътрешното оценяване с по-голяма лекота.
Учебното съдържание дефинирано в ядрата на ДОИ за V-VII клас е
предназначено за постигане специфичните цели на възпитанието и обучението по БДП в
тази възрастова група.
Работата в рамките на формулираните глобални теми в класовете трябва да
доведе до полагане в единство на основите на всички компоненти на функционалната
грамотност и съвременната култура на поведение. Необходимо е постигане на хармония
от компоненти на техническа, организационна, правна, здравна, комуникативна и
социална култура на подрастващите.
От учениците се очаква да се изградят:
• знанията и уменията, които осигуряват опазване на човешкото здраве;
• форми на безопасно поведение;
• компетентност, ценностна ориентация и мотивация за усъвършенстване на
знания и умения за безопасно поведение.
Формиране на умения за въздържане от импулсивни реакции (тичане след топка,
гонене на превозно средство и др.)
Това са необходимите елементи за възпитаването на съвременна транспортна
култура.
В края на учебната година комисията информира педагогическия съвет за
резултатите от дейността си. Проверява безопасността в района на училището и при
необходимост прави предложение до Директора на училището за подобряване на
пътната инфраструктура.

а

ПЛАН
за квалификационна дейност на учителите, преподаващи безопасност на
движението по пътищата през 2020/2021 учебна година

1. Подготовка на училищния отбор за участие в общоградски и национални
състезания по БДП”.
2. Провеждане на обучителен семинар с учители по оказване на долекарска
помощ при ПТП.
3. Своевременно запознаване с измененията на нормативните документи.

