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ПЛАН
НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТНА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
за учебната 2021 /2022 година

Р У С Е
2021 г.

I. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на ПГРКК и определено със заповед длъжностно лице.
2. За всички класове занятията се провеждат в часа на класа по утвърден от директора
график, през учебната година от педагогически специалист с възложени часове
задължителна преподавателска норма.
3. През учебната 2021/2022 г.обучението по БДП се осъществява по учебна програма
утвърдена от Министъра на образованието и науката.
4. За педагогическия и не педагогически персонал – чрез начални и периодични
инструктажи.
II. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не педагогически
персонал в училище и извън него ,съобразено с европейската харта за пътна безопасност.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на
безопасност от движение по пътищата, на личната безопасност и тази на околните,
придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасни ситуации,
както и оказване на помощ в случай на инцидент.
III. ЗАДАЧИ
1.

Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на движение по

пътищата.
2.

Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез изучаване

правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
3.

Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите за лична

безопасност и този на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка
на опасни ситуации и предотвратяване на същите.

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО
1.

Провеждане на инструктаж за безопасно движение по пътищата на служителите и

всички ученици при движение от/до работното място и при управление на автомобила,избор
на безопасен маршрут.
Срок: м. 09. 2021 г.

Отговорник: Д. Стоянов

2.Провеждане родителска среща в рамките 10-15 мин. с цел информиране по
безопасността на движението по пътя относно рисковите фактори които съществуват в
рамките, до и около училището.
Срок:м.09.2021 г.

Отговорник:Д.Стоянов кл. ръководители

3.Отбелязване на 21.09.2021 г. – Ден без загинали на пътя.
Срок: 16-21.09.2021г.

Отговорник:Д. Стоянов

4.Отбелязване Европейска седмица на мобилността /16.09.-21.09 2021 г./с мото „Лесно е да
спасиш живот! Просто спазвай правилата! ”
Срок: постоянен

Отговорник: Д.Стоянов

5.Обучителни програми свързани с мотото на 2021 г. по БДП - „Животът на пътя е с
предимство”!
Срок: постоянен

Отговорник: Д. Стоянов

6. Открит урок по БДП с ученици от XI клас и участието на представител на пътна
полиция.
Срок: 30. 04.2022 г.

Отговорник: Д. Стоянов

7. Учебният материал в часовете по БДП да се преподава съгласно утвърдените програми
и глобални теми за всеки клас.
Срок: постоянен

Отговорник: М. Казакова

8.Осъществяване контрол на обучението по БДП в часа на класа в училище.
Срок: постоянен

Отговорник:Директор, ЗДУПД

9.Преподаваният учебен материал да се отразява задължително в електронните дневници
на всяка паралелка.
Срок: постоянен

Отговорник: Д. Стоянов

10. Да се следи и спазва графика за провеждане на учебните часове по БДП в класовете.
Срок: постоянен

Отговорник: ЗДУПД

11. Да се осъществява контрол върху учебния процес по БД и провеждането на
планираните мероприятия.
Срок: постоянен

Отговорник:Директор,ЗДУПД

12.Да се издаде заповед за ограничаване достъпа на моторни превозни средства в двора на
училището.
Срок:през цялата учебна година

Отговорник:Директор

13. В началото на учебната година класните ръководители в час на класа да запознаят
учениците с пътно-транспортната обстановка в района на училището.
Срок: месец септември 2021 г.

Отговорник: кл. р-ли

14.С учениците от всички класове да се провеждат „5’’ минутки в последния за деня час
напомнящи изискванията за безопасно движение и задълженията за безопасно поведение на
улицата.
Срок: постоянен

Отговорник: учителят предаващ в класа

15.При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се
използва специална литература, тематични видеопредавания, инструктивни материали от
централния и местен печат, материали от интернет , мултимедия и др.
Срок: постоянен

Отговорник: Д. Стоянов

16.Комисията по БДП да изготви оценка и анализ на транспортната инфраструктура в
близост до училището и на степента на обезопасяване прилежащите райони.
Срок:м.Октомври

Отговорник:Р.Станев

17.Класните ръководители да използват системно актуализираната информация за ПТП с
децата в час на класа, публикуваната на сайта на МВР в рубриката „Полезна информациябезопасност на пътя-статистика“.
Срок:постоянен

Отговорник:кл. ръководител

18. Учениците от 8, 9, и 10 клас да изготвят дневник в който да се описват извършени
нарушения от участниците в движението и тяхното разискване в час по БДП.
Срок: постоянен

Отговорник:Д. Стоянов
V.ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

1.Опазване живота и здравето на учениците, на педагогически и непедагогически
персонал в училище и извън него.
2.Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на
личната безопасност и този на околните, придобиване на основни знания и умения за
разпознаване и оценка на опасни ситуации и вредни фактори, в околната среда и оказване на
помощ в случай на опасност.
3.Оценяване на пътните ситуации и пътни нарушения, произтичащи от употреба на
алкохол, наркотици и други упойващи вещества.
4.Учителите, всеки един, който е участник в движението по пътищата, притежават
възможността за значително въздействие върху настъпването на пътнотранспортни
произшествия и причинения от тях травматизъм. Това е възможност за реализиране на
политиката с личен пример, която не трябва да остава неизползвана. Сигурността на
движението по пътищата на всички зависи от личния принос и отговорност на всеки един
участник в него, макар той да изглежда малък и недостатъчен. Съвкупността на
добронамереност, дисциплина и толерантност на стотици хиляди хора едновременно би
осигурила една по-здравословна и безопасна среда на пътното движение.

ИЗГОТВИЛ:
ИНЖ. ДИЯН СТОЯНОВ
Председател на комисията по БДП

