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на Педагогическия съвет и

в състав:

Председател: Еди Илиев
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Деница Ненчева

е

Комисията е утвърдена със Заповед Мз
Планът за работа на комисията по безопасност
на движението по
пътищата за учебната 2020/21 година е разработен
на основание Закона за

движение по пътищата, Правилник за прилагане закона
за движението по
пътищата, Стратегия на МОН за изпълнение на Националната
стратегия на
Република България за подобряване БДП
на
за периода 2011-2020 г., Система
за организация на дейностите, свързани с възпитанието и обучението
по
безопасност на движението
по пътищата в системата на предучилищното и
училищното образование, утвърдена със заповед Ме РД09-1289/31.08.2016
г.

от министъра на образованието и науката.
І. ЦЕЛИ:

Комисията по БДП съдейства за реализиране
целите на обучение по БДП,
а именно:
0

Опазване на живота и здравето на
учениците чрез формиране на
навици за безопасно участие в пътното движение.

-

Изграждане у учениците на устойчива и социално
отговорна ценностна
система като участници в пътното движение.

-

Формиране на умения за вземане
на правилни решения за действие в
различни ситуации на пътя.

-

Изграждане на система от специални знания,
умения и
компетентности, необходими за успешната адаптация към

условията на

ДВИЖСНИСТО ПО ПЪТИЩЗТЗ.

-

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ:

'

УЧСНИЦИТС

да СС

ЗЗПОЗНЗЯТ

С

ОСНОВНИТЕ ИЗИСКВЕІНИЯ На

Правилника за ПРИЛОЖСНИС
на ЗЗКОНЗ за ДВИЖЕНИЕ

ПО

пътищата.

Да придобият необходимите знания,
умения и компетентности
за безопасно движение по пътищата.
°

0

Повишаване информираността на

учениците за рисковите

фактори, свързани с БДП с цел
повишаване използването на предпазните
колани и каски, намаляване на шофирането в нетрезво
състояние и превишаване
на скоростта.

Обучението на подрастващите по БДП трябва
да ги подготви като
дисциплинирани участници в движението и да спомогне за подготовката
-

им

като бъдещи водачи на МПС.
-

Създаване на оптимални условия за безопасно
придвижване на
дома ИМ.

УЧСНИЦИТС ОТ уЧИЛИЩС ДО

ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
НА
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ:

-

-

Избор и утвърждаване на училищна
комисия по безопасност на

движението по пътищата.

Срок: 09.09.2020г.
Отг.: Училищното ръководство

Съвместно с общинските ръководства да
се осигури
обезопасяване района на
училището подходяща пътна сигнализация,
-

-

маркировка на прилежащите улици и изкуствени неравности,
предпазни
парапети На входовете И забрана за достъп на МПС в
училищния двор.
Срок: 11.09.2020 г.

Отг.:Училишноторъководство

Да се заложат на отделен ред в Списък-Образец 1
часовете за
изучаване на правилата по БДП по пътищата.
~

Срок: м. септември
Отг.: Училищното ръководство

Учебния процес по БДП да се провежда в
часа на класа. Учебното
съдържание се планира тематично, от учителите преподаващи БДП, в
началото

на учебната година и се утвърждава от директора на училището.
Срок: 14 септември
Отг.: учителите
директора.

Изготвяне на график за часовете по БДП и
утвърждаване от
Срок: м. септември, февруари
Отг.: кл. рък.,комисията

В началото на учебната година
кл. р-ли в ЧК да запознаят
учениците с пътно-транспортната обстановка в района на
училището и да
ПрОВСДЗТ

беседа-разговор за

ПЪТНОТО ДВИЖСНИС.

ПОВСДСНИСТО на УЧСНИЦИТС
като

участници В

Срок: 18.09.20 г.
Отг: кл. р-ли

Отбелязване на Европейския ден без загинали
на пътя
21.09.2020г.

-

Срок: м. септември
Отг: кл. р-ли, комисията

ПТП

10.Отбелязване на Световния ден за
възпоменание На загиналите при
Срок: м. ноември
Отг: кл. р-ли, комисията

Учебният материал да се преподава съгласно
утвърдените учебни програми и теми за 8-12 клас, като
предвиденият учебен

МЗТСрИЗЛ

СС

разпределя, както

СЛСДВЗІ

8

клас - Движение извън населено място през
деня. Ж.П прелези.
Маневри на пътя, Движение извън
населено място през нощта и при
различна видимост, ППС и МПС, Системи за пасивна и
активна

безопасност, Основни правила на
движението през отделните части
на денонощието в извън населените места. 4
часа

-

9 клас - Структура
на пътя. Видове маркировка., Групи пътни знаци,

Скорост на движение на МПС (автомобил,мотоциклет,мотопед,
велосипед, вкл. ел. скутери,ховърбордове)., Действия
на водача,
според средствата за регулиране на движението. 4 часа
10 клас - Категории МПС
и свидетелства затяхното управление,
Административни наказания за
нарушителите, Поведение на
контролните органи приконстатиране нанарушения отводачите
на

пътя.
1 1

клас- Пешеходци и водачи за толерантност на пътя” 4
часа
12 клас- Устойчива безопасност
на пътя” 3 часа

-

Срок: постоянен
Отг.: кл.р-ли и председателите

'

на ПК

Изучаването на всяка глобална
тема става В два кръга - през
И
ОТНОВО
С
есента
през пролетта, ЦСЛ отстраняване ПрОПуСКИТС

ЗНЗНИЯТН И УМСНИЯТЗ

време, чрез

на
на

ВЪВСЖДЗНС

уЧСНИЦИТС,

поради

В

ГОЛЕМИЯ интервал ОТ

ПОДТСМИ.

Срок: съгласно график
Отг.: кл. р-ли 8-12 клас
-

Да се осигурят необходимите учебни
средства /учебни помагала и
табла по БДП/ за учениците И методични
ръководства за
учителите.

Срок: 25.09.2020 г.
Отг.: кл. р-ли, зам.-дир.

Комисията да осъществява контрол на различни форми на
обучение (уроци, петминутки, извънкласни форми)
Срок: постоянен
Отг.: УКБДП

Преподаденият учебен материал да се отразява задължително
дневника на паралелката.
Срок: постоянен

в

Отг.: кл. р-ли
С учениците от 8-10 клас
учителите да провеждат ежедневно в

края на последния час петминутка - краткотрайно занимание,
имащо за цел напомняне за безопасността на движение и
задълженията на учениците за безопасно поведение на улицата,
при връщане вкъщи. Това да се отразява в дневника на

паралелката.
Срок: постоянен
Отг. кл. р-ли и у-ли по предмети

Организиране и провеждане на индивидуална работа с ученици,
които имат опасно поведение като участници в уличното

движение.
Срок: при необходимост
Отг: класните ръководители
Да се използват пълноценно нагледните материали, учебни
филми, учебно-помощна литература и помагала,
компютърни
пътищата.
игри и др. по безопасност на движението по
Срок: постоянен

Отг.: класните ръководители
Да се интегрира обучението по БДП с другите учебни предмети.
Срок: постоянен
Отг.: кл. р-ли и у-ли по предмети

Преди провеждане на наблюдения, екскурзии, училище сред
природата и др. с учениците, да се прави инструктаж от
учителите за припомняне правилата за безопасно движение.
Срок: постоянен
Отг.:

учителите,

отговарящи

за

мероприятията
Класните ръководители извършват срочна тестова проверка и
оценка на всеки ученик за определяне качеството на обучението
по БДП във всеки клас в краяна първи и втори учебен срок.
Срок: м.02, 05, О6.2021 г.
Отг.: кл. р-ли

Организиране и провеждане на изложби, конкурси, викторини по
БДП.
Срок: постоянен
Отг.: класните ръководители

Да се планира квалификационно методическа дейност с

-

учителите, които ще преподават правилата за БДП по пътищата,
цел повишаване на качеството на учебния процес.
Срок: 27.10.2020 г.
Отг: УР

с

Да се осъществи контакт с Центъра
по БДП и КАТ, за
осигуряване на лектори-специалисти за учениците от 8

°

се изготви график за лекциите.

-

10клас И

Срок: м.10.2О г.
Отг.: комисията по БДП.
При възникване на ПТП с ученик
от училището, класният
ръководител е задължен своевременно да уведоми ръководството

-

на училището.
Отг.: класният ръководител

-

При възникване на ПТП с ученици и
настъпила смърт:
- задължително
да се информира Министъра на образованието и
науката и РУО в срок от 24 часа;
~

~

да се планира извънреден педагогически съвет за анализ на
състоянието на обучението по БДП в училище;
да се проведе общоучилищна родителска среща по повод
същото ПТП и предприемане на превантивни действия;
Отг.: УР, комисията.

0

Училищната комисия по БДП
докладва пред педагогическия
съвет, в края на учебната година, за:
-

изпълнение на плана на комисията за учебната година;

-

предложения до кмета на общината за подобряване на
прилежащата пътна инфраструктура преди началото на
новата учебна година;

-

предлага за обсъждане и приемане план на УК по БДП за
следващата учебна година.
Срок: последният ПС

