
ПЛАН 'ЗА РАБОТАТА

НА УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
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Планът »ш комисията е приет на їасецанктс на Педагошческия съвет-
Протпмы мИ* /Ш И д/

Комисия ш т» вдп с тбрдпш на заседание на Пспак отнческкчя съвет и е п

състав-
ІІрсЈссЈаачгЈ ьш Нлнсп
Чмгновс Снежана І/їпзнпвц

Вслиы хыркш
Любочир Геры «вн

Кочисиятн с }ттп.р,1ена със їпппвы.

пшны и работа На мщмснят но вщщшсност на :Івпженнего но

[Іътнишш ш јчебнмц :ш 22 Іојпна с ргпрцботсук н:: основание Закона за

:Ішиснъче пп пътшшпн, ІІрнннЈтник ха прилманс закони ш движението по

пътищата. (їрднекия на МОН ш ІГПУЪЈНСННС нп Ннпнтчмппта стратегия на



Рсшблктка Бынарии 3:1:подобряванеІІнІяЕІІІ ш [Ігрподп 20! 1-2020 г . Система

ос'за органишция на де . свързани е нъшиганиего и обдктението но
безопасност на двп ението по пътищата в еистемата на предутгипищното и

утпишнош образование, у твврденн със заповед ме рдоч- 12893 1082016 г. от

пнннсттра на обршовагхпетс и науката

І, цвли:
Комисията по вдп съдеиства за реализираненепите на обучение по БДП. а

Ішенпо:
~ опазване на живота и здравето нн т нетнннне чрез форииратте на

навици 'за бешнасно участие п пътното движение.
~ изграждане е ученицит: на устойчива и сониатно отговорна иенноетна

систсча ката дчастнппи в нвтното движение.
- сьоринране на учения ш изенане нн :Ірави ти решения да действие в

различни ситуации Іш пътя.

- изтрнатдатте на сиетеиа от епенианни знания, умения и

воннететттттоетьт. нспбходими за успешната адаптация към) ловията на

днижщяието по пътищата.

- ОСНОВНИ ЗАДАЧІ ,

~ в Іенициш нн се 'хапошпят с основните ихискпаъпия на
Правилника :а тнтиноаетттте на Закона за движение по пътищата.

~ Да привооият необходимите знания, умения и компетентности

за безопасни движение по пътишша.
~ гповишаване информираносттана учениците за рисковите

трактори. свързани с вдп с нол повишаване и знодтваттето на предпазите



...дани и Каски. началявпнс иа шофирането в вотрсдво състояние и превишаване

..а скоростта.
- Обучсннстк» ..д подростпо...итс по БЛП Ірябпз дв гн подготви кат о

дисциплинирани участници в движението и да сночогне дв подготовката им

мап: бъдем... подови ..а мис.
~ сътдовшш На оптимопип услипия та безопасно придвижване на

учениците от упмпшс до доио ии.

' ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ

- Избпр и угвьржлаванс на училищна комисии по безопасност на

Јвнткснънсто по пътппшто ( рок* ш оо :ти
Отг. Училищното ръковвдство

~ Съвчсстно с общинските ръководство да се осигури
обезопасяване райони на дчнчиикексњ ...тдхоляпш .пии-нд снлншизацих.

хыркнровьа н:. щтлсжашънс ддьши и имдсшсни нсравносш. нредлтазнъс

парапети на входовете и забрана за достъп на МІ ІС в училищния двор
Срок: 13092021 г

Отг 'Училищното ръководство
- 11.. се яаыожат п.. пЦслсІІ род в СппсъњОбразец 1

ІІасонеге за

итутавже на правилата по Бдп по пътищата
Срок и септември
Отг: упитищното ръководство

~ Учсбппя процес По БЛГІ :Іа с.: провежда в часа на класа. Учебното

съдърмтоњ сс планира тетщтипио. о. уоитепите ІІреполахчаІнИ ши І, в пачшюто

..о в чебпатп година и се утвърждава от директора на училището.

срив: 14 септември

о.. упнежиш



~ Изготвяне на график ча часовете по вдп и утвърж аване от

директора.
Срок: н септемпри. февруари

О П . 1.рък..›<ох1ИсІІятп

- в пачшою ип д чебнага година кл. р-ли в чк да запознаят
учениците с пъгнттранспортъуата обстановка в района на училището и да
проведат беседњрая овср за поведението па ученицитекат участници в

пътното Движение.
Срок: 15.09 21 т.

Отг :еър-ли
- Отбелязване на Европейския ден без загинали на пътя .

2109 о21т.

срп 1. септември

Он. м реди. комисията

Юфїтбсплчвннс на Свеховния ден за вьзпвметтдттне иа 'Іагиналите при

ПТП

Сро т ноември

отт ю. р-зи. КпмисияІа
- Учебният материал да се преппдава съгласно

утптрдеттите дневни програми и теми за м: клас, кати
пркявипениит учебен пптерим се разпределя. както следва:

в клас е дпижеттие Іппън ннссчсно ттистп пре: деня. жп препези.

Мапепри на път-в. Движение извън населено място през нощта и при

рашмчна видимост, ппс и мпс. Системи за ппсиввв и активна

бешпаснњст. оснпвни прпвипп на движението през отделните чпсти

ІШ денонощието в извън населените честа ~ 4 часа



ч мис › (Чшкцри на мъки Видове маркировка.. Гр; пи пътни знаци.
Смзрос! на .Івпњгнме ни МНГ (ав!Очоби].МоТоШІКЈеТА/Іоїопед.

ныосипел. шы. ел. скукерщхоыърбордовег.. Действия на водача.

според средствата 'Ја регулиране на пппжспието щ часа
ІО :ще 7 Кашорин има' п снидетедшвн штяхното украшение.
Ациинисчргхтинни наьгаадния *за нарушителите. поведение на

контролните орыни ккриконстатьжране нанарушения отводачите на

ныя.
1 І

мас- Пешеходни п водачи 'ш толерантност на пъгя" 4 часа
12 шиш 3 спойчива бсхкнысносч* на ным' ~3 часа

Срок: постоянен

ш к; ми и председателите на пк
- и зучанзанстсз на всяка у чсбшнатсмаыава н „ша кръга - при

ссснщ и пшшш пре: при шгш. с п: . шскрднивнн:* ІІрощскнг: в

»шнняш и > кшнниы н.. ушнпптс. Іюрпдш големия интервю от
време. чрез вънењдане на подгечи.

Срск: съгласно график

оп :ш р-:Іи 8-12 мас

- да се осигурят необходимите учебни средства Іучебни помагаш и

табла по нпп За учениците и истоличпи ръкпволстпа за

у-Јитспктс
Срок 30.09 (ш г

Он“. м. ради. замгцир.
- Комисията да осъществява контрол на различни форми на

щ чспис праим. Петчинугки. ІпцънкЈасІІІІ форххи)

сроы постоянен



Отг.: УКБЛП

прешцадеппи. дневен материална се страшна 'хадъл/китејто в

дневник.: На Ішралслкцта
Срок' постоянен
Оп : кп. р-:Іи

Сушнппиш м вмидппс дчињ жънедннркьвеждпч ежедневно в

края н.. Послшпии чпс ІІсгчнкІутмя - краткиграйнв защитни:.
низши) за цел напомняне и безопасносттапн движение н

задълженията на учениците ш бешпасно :неведение на длицаи.
при крьщанс вкъщи Гова ,ш се пгрщявхъ в дневника на

парюыкака
срок постоянен
Отг. м. ргли и упи по предмети

оп. анижиринс и провеждане на ипдипнпщна работа с ученици.

мтш ммм :тишо попадение като дчпвтньнцн в уличното

,кымсннс
Срок: при необкодишъст

Отг: класните ръководители

да се и Іползппт пълноценно наглсцните мгперигина. учебни

фи пт. у-чебполочощнп тидсрапдрах и Ішимша. коппютърпн
игри п др. По бсюпаьншт На Движсниетк» по пътищата.

Сро . Постоянен

оп.; класните ръководители

31.. :с Іппстнра нйуксппсю пп ин с ,тршпсдчсаьци предмети.
Срок: постоянен
(Јтг. кп. р-пи и' и по предмети



Прим :Іронсњ дпс ил нцбни Аемия. ок кдртии. ушцшще сред

природата и др с учениците. да се прави инструктаж от

щитслитс за прнноинянс правилата за бсюпасно движение.
Сркж: Ішсгоянен
Отг.: дчнтоиитс. птгопаряшн за

перинриятятита

к асннтс ръководители швъриІват Срочни тестова проверка н

оценка на всски ученик вн определяне качеството на обучението

по вцп вьв всгки мас в края н:: първи и втори учебен срок
срок: хс о о..о
Он'

т

м. р-ни
Организиране и провеждане на и шожби. конкурси. вмкгоринн по
ІЗЛП.

(ром поитаяныс
Отг. шпспнтс ръководители

Ла се планнрд кяаЈифпкаІІІюнно ~ четоДпІІескп дейност с

учителите. които ще преподават правилата за вип по Пътищата, с

нсл Повишаване ни кмеснюн» ІыуІсбІІия процес.
Еро ^ 27.10 2021 г.

Отг УР

да се осьщссгвн контнкт с Центъра но впп н КАТ. ти

ктспгуряпанс на дскгоритпсииалнсчн заусеницъсте от 8 ~ 10клас и

сс ттттотви график згыекциике

срок- хІ.І0.2І т

отт комисията по влп.



~ При възникване на гп п с ученик ш училищен:. класният

рыюввдптвл с :ацължен споенременнп Цкцведочи ръководството

на училището.
Отг : шасният ръководител

- ІІри въчпнкпдІІІе на ІГГП с ученици и насгьпилдсхкърг:
~ задъмнтслно ,ш се

їкнфоучкпидта министъра на образованието и

„дшпд п ги; п сром ш 24 чаша.

~ ,ш с: планира тпънрспсн псдагогичссьи съвет за атпиз па
състоянието „а обучението по вдп в училище:

- :ш :с проведе общо) чилищна родителска среща по пввод

същото птп н предприемане на :Ірсвантивни действия:

Отг ' УР. комисията.
- УІІІыиІІхпата комисия по ппп докладва пре:: педагогическия

съвет. н „ш на учебника „одшщ м:.

и їпьчненхуе м ким нн мчхшсиъ: на ш дчсбньхта година.

предюженъпя :ю мига н:. общината 'за пцдюбряиане на

притежпшма пьгна тцьрпсцзуктура преди началмкз на

новата учебна чодин

прсдЈаІп за обсъњлапкс и присхшпс план на ук по пдп за

цнывгхкпаха д чсбпа чогкипа.

Срок: пошсдпхяят пс


