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Директор
Димитър Гайдаров
ПЛАН
НА КОМИСИЯТА ПО БЕЗОПАСНОСТ НА
ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
за учебната 2020 / 2021 година
І. Общи положения
Обучението на учениците от І - VІІІ клас по правилата за безопасно движение по
пътищата се организира на основание § 4 от Допълнителните разпоредби на Закона за
движението по пътищата /Държавен Вестник бр. 20 от 1990год./, учебна програма по
БДП за І-ІV клас и учебна програма за V-VІІІ клас, утвърдени от министъра на
образованието и науката, заповед № РД 09-773/19.09.2003г.
За всеки клас е разработена и утвърдена самостоятелна учебна програма.
Обучението на учениците се провежда като предвиденият учебен материал се
разпределя равномерно през учебната година.
ІІ. Дейности и мероприятия в училище
Комисия по БДП
- Ваня Карчева – председател
- Пламена Благоева- член
- Мара Начева - член
1. В началото на учебната година
1.1. Да се заложат часовете за изучаване на БДП по пътищата.
Срок: 15.09.2020г.
Отг.: директор
1.2. Обучението на учениците се провежда, както следва:
1.2.1. За 1 клас с глобална тема “Отивам на училище сам” ;
1.2.2. За 2 клас с глобална тема “Отивам на училище с обществен транспорт” ;
1.2.3. За 3 клас с глобална тема “На пътя е опасно”
1.2.4. За 4 клас с глобална тема “Безопасно преминаване на пешеходци през
кръстовище”
1.2.5. За 5 клас с глобална тема “Моят велосипед”
1.2.6. За 6 клас с глобална тема “Етични взаимоотношения между участниците в
движението”
1.2.7. За 7 клас с глобална тема “Движение при особено трудни условия”
1.3. Учебният процес се провежда в часа на класа.
Срок: през годината
Отг.: кл. ръководители/учители
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1.4. 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.
Срок: 15.09.2020г.
Отг.: директор
1.5. При обучението на учениците се използват одобрените от МОН учебни
тетрадки и помагала.
Срок: 30.09.2020г.
Отг.: председател на
комисията по БДП
1.6. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на движението по
пътищата за учениците от І-ІV клас се организират и провеждат в класната стая.
1.7. Часовете за изучаване на правилата за безопасност на движението по
пътищата за учениците от V-VІІ клас се организират и провеждат в класната стая,;
1.8. За преподаватели по БДП се определят учители, както следва:
• За І-ІV клас – класният ръководител: начален учител, изучавал безопасност
на движението по пътищата и методика на преподаването в съответното учебно
заведение, в което е завършил образованието си; начален учител, преминал
квалификационен курс по утвърдена от МОН учебна документация в институции, които
имат право да провеждат квалификационна дейност на учители; начален учител,
притежаващ свидетелство за правоспособност за управление на МПС.
• За V-VІІ клас - класният ръководител или учител в V-VІІ клас изучавали
безопасност на движението по пътищата и методика на преподаването в съответното
учебно заведение, в което е завършил образованието си или преминали
квалификационен курс по утвърдена от МОН учебна документация в институции, които
имат право да провеждат квалификационна дейност на учители, или притежаващи
свидетелство за правоспособност за обучение на водачи на МПС учители технологии,
класни ръководители, притежаващи свидетелство правоспособност за управление на
МПС.
1.9. Часовете по БДП се включват в норматива на учителя, който ги преподава.
Срок: 15.09.2020г.
Отг.: директор
1.10. Съвместно с общинското ръководство да се осигури обезопасяване района
на училището.
Срок: 15.09.2020г.
Отг.: зам.-директор АСД
1.11. 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: 30.09.2020г.
Отг.: учителите в І и ІІ клас
2. По време на учебната година
2.1. Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП. Преподаденият
учебен материал да се отразява задължително в дневниците на паралелките.
Срок: през годината
Отг.: преподавателите
2.2. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на
планираните мероприятия.
Срок: през годината
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2.3. При възможност да се интегрира обучението по БДП с другите учебни
предмети.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
2.4. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да
запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището;
Срок: 30.09.2020г.
Отг.: кл. ръководители
2.5. С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно в края на
учебния час „пет минутки” – краткотрайно занимание, напомняне на БДП и
задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата при завръщане в дома.
След завършване на учебните занятия учителите да извеждат учениците до улицата и да
ги изчакват да се разотидат.
Срок: постоянен
2.6. Да се изработят нагледни материали.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
2.7. Да се ангажират родители в оказване на помощ при провеждане на
мероприятия по БДП и се планира квалификационна дейност с учителите, преподаващи
БДП.
Срок: постоянен
Отг.: директор
2.8. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда (екскурзии,
походи, зелени училища, наблюдения и др.) да се провеждат разговори с учениците за
припомняне правилата за безопасност на движението и същите да бъдат инструктирани
срещу подпис.
Срок: постоянен
Отг.: учителите
2.9. При възникване на пътно-транспортно произшествие (ПТП) с ученици и
настъпила смърт, задължително да се информира Министъра на образованието и науката
и РУО на МОН за гр. София в срок от 24 часа.
Срок: постоянен
Отг.: председател на
комисия по БДП,
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