НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ „КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“
гр. Пловдив, ул. „Пере Тошев“ № 2а, тел. 032/692161, e-mail: kl.ohridski@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ: /п/
ДИМИТЪР СТЕФАНОВ
ДИРЕКТОР

ПЛАН
НА
УЧИЛИЩНАТА КОМИСИЯ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комисията по безопасност на движение по пътищата е избрана на заседание на педагогическия съвет и
определена със Заповед № РД - 10 - 520 / Пловдив, 08. 07. 2021 г. от Директора на училището на
основание чл. 258, ал.1, чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищно и училищно образование и в

изпълнение на решение на Педагогическия съвет взето с протокол № РД - 09 - 08 / 02.07 .2021 г.
и е както следва:
Председател: Стефка Кусева
Членове: Красимира Димитрова
Христина Кузмова
2. Планът на комисията се утвърждава със Заповед от Директора на училището.
3. Обучението по БДП е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни
изисквания.

4. Училищната комисия информира и осигурява условия на учителите за участие в семинари и
обучителни програми по БДП.
ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от Директора на училището със съдействието на длъжностни лица от местни
организации и квалифицирани членове на учил. настоятелство.
2. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа.
3. Учителите трябва да имат разработено и одобрено предварително годишно тематично
разпределение на планираното учебно съдържание.
4. При липса на специализиран кабинет по БДП обучението се осъществява в класните стаи с
помощта на осигурени табла, постери, презентации и електронни уроци.
5. При подготовка на учебните занятия и за реализиране на настоящия план се използва:
специализирана литература, тематични предавания по средствата за масова информация,
материали от печата, учебно-методически помагала.
ІІІ. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия
персонал в училището и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на
личната безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за
разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на
помощ в случай на нужда.
ІV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за
успешната адаптация към условията на движението по пътя.
2. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните
опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията с
опасен характер, предизвикани от уличното движение.
3. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и
неумението правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации на пътя.
4. Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
5. Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и учители.
№
месец
мероприятия
отговорник
забележка
1.

септември

Приемане план на УКБДП от Педагогическия
съвет и изработване на годишен график на

Председател на
УКБДП

часовете по БДП за всеки клас по месеци, дни
дати и място на провеждане.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Класни
ръководители

Повишаване квалификацията по БДП на
Председател на
педагогическите специалисти чрез
УКБДП
опреснителни курсове и обучения.
Във връзка с Националната кампания „ Да
пазим децата на пътя” в седмицата от 7 до 13
септември да се направи оглед на
организацията
на
движение,
пътната УКБДП
маркировка и сигнализация в района на
Класни
училището. Комисията да запознае класните
ръководители
ръководители
с
пътно-транспортната
обстановка в района на училището, а те от
своя страна на предстоящите родителски
срещи да запознаят родителите и учениците.
Запознаване на Комисията с нормативни
Директор
актове в областта на БДП.
Председател на
УКБДП
При откриване на новата учебна година
провеждане на открити уроци на тема:
„Безопасно преминаване през пешеходната
пътека”
Оповестяване и провеждане на мероприятия
във връзка с Европейска седмица на
мобилността под мотото „Избери. Промени.
Комбинирай.”
I – II клас – беседа за използването на
велосипеда като транспорт щадящ околната
среда
III - IV клас - запознаване с безопасното
придвижване с велосипеди в града –
специална маркировка /велоалеи/ и участие в
организирани мероприятия от район Южен
Провеждане на родителска среща с
родителите на учениците от първи клас и
даване на указания за изработване на карта с
безопасен маршрут на всеки ученик.
Попълване от родителите на декларации, в
които да определят кой ще води/ прибира
детето на/от училище.

Класни
ръководители

Директор
Председател на
УКБДП
Класни
ръководители

Класни
ръководители

Провеждане на кампанията „Пътят на
първокласника“. Попълване от родителите на
първокласниците на Контролен тест за
оценка на условията за придвижване,
опасностите и затрудненията на пътуването
на първокласника по пътя от дома до
училище и обратно.

8.

Попълване от родителите на учениците II IV класове декларации с които определят
придвижването на учениците до/от училище с
придружител или самостоятелно.
Разработване на организационна схема за
снабдяване на учениците с учебни тетрадки и
помагала по БДП.

9.

10.

Провеждане на инструктаж по БДП с
учениците посещаващи изнесените извън
сградата на училището занимални.

11.

12.

13.

14.

октомври

Класни
ръководители на
първи клас

Класни
ръководители
УКБДП
Класни
ръководители
Класни
ръководители
Възпитатели

Организиране на изложба и беседи с
учениците по инициативата Европейски ден
без загинали на пътя, познат още като
EDWARD

Учител
изобразително
изкуство

Месечно работно заседание на УКБДП.
Отчитане на дейностите от месец септември.

Председател на
УКБДП

Ежедневно провеждане на “Пет минутка” в
края на всеки последен час за деня и
отразяването в електронния дневник.
Контрол по изпълнението.

Класни
ръководители

Директор
Заместник
директор
Учители

Открити уроци по БДП по време на
провеждането на спортен празник.
15.

16.

17.

Председател на
УКБДП
Класни
ръководители

Участие в инициативата „Посланията на
есенния лист“

Месечно работно заседание на УКБДП.
Отчитане на дейностите от месец октомври.

УКБДП
Класни
ръководители
Председател на
УКБДП

18.

ноември

В час на класа провеждане на беседа-разговор
за поведението на учениците като участници
в пътното движение.
Отбелязване Световния ден за възпоменание
на жертвите от ПТП. Изготвяне на кът по
БДП от рисунки за опасностите на пътя.

19.

20.

Провеждане на тематична родителска среща
„Всички в семейството спазваме правилата
по БДП”.

21.

Месечно работно заседание на УКБДП.
Отчитане на дейностите от месец ноември.

22.

декември

Контрол на провеждането на уроците по БДП
и Петминутката.

Класни
ръководители
Класни
ръководители
Учител по
изобразително
изкуство
Класни
ръководители
Председател на
УКБДП
Директор
Заместник
директор

23.

Провеждане на беседа-разговор с учениците
за пътно-транспортната обстановка при
есенно-зимни условия и опасностите за тях.

24.

Констатиране на промени във връзка със
обезопасяване района на училището и
уведомяване на директора на училището.

25.

Месечно работно заседание на УКБДП.
Отчитане на дейностите от месец декември.

Председател на
УКБДП

26.

Организиране и провеждане на срочна
тестова проверка и оценка по БДП на всички
ученици от І до ІV клас.

Класни
ръководители

27.

Провеждане на извънреден инструктаж с
учениците посещаващи занималните извън
сградата на училището за организирано
напускане и спазване правилата по БДП при
зимни условия.

Класни
ръководители и
възпитатели

28.

Анализ на резултатите от проведената срочна
проверка по БДП на работно заседание.

УКБДП

29.

Доклад на УКБДП пред педагогическия съвет
за изпълнението на мероприятия и дейности
по БДП през първия учебен срок.

Председател на
УКБДП

януари

февруари

Класни
ръководители
Председател на
УКБДП

30.

Констатиране промени във връзка със
обезопасяване района на училището и
уведомяване директора на училището.

Председател на
УКБДП

31.

Месечно работно заседание на УКБДП.
Отчитане на дейностите от месец февруари.

Председател на
УКБДП

Провеждане на инструктажи по БДП по време
на учебни екскурзии и зелени училища.

Класни
ръководители

32.

март

33.

Организиране на среща с инспектор от Първо
РПУ Пловдив.

34.

Месечно работно заседание на УКБДП.
Отчитане на дейностите от месец март.

35.

април

36.

Провеждане на беседи с учениците за
припомняне правилата за безопасност на
движението преди всяко организирано
напускане на училищната сграда
/ екскурзии, походи, наблюдения и др./
Провеждане на седмица по БДП в училище организиране на изложба, беседи, игри,
презентации по БДП.

Директор
Председател на
УКБДП

Класни
ръководители

Класни
ръководители
Учител
изобразително
изкуство

37.

Месечно работно заседание на УКБДП.
Отчитане на дейностите от месец април.

38.

Организиране и провеждане на срочна
тестова проверка и оценка по БДП на всички
ученици от І до ІV клас.

Класни
ръководители

39.

Анализ на резултатите от проведената срочна
проверка на работно заседание.

УКБДП

40.

Доклад на УКБДП пред педагогическия съвет
по изпълнението на плана на комисията за
втория учебен срок, респективно за края на
учебната година.

Председател на
УКБДП

41.

май

юни

Отразяване във фейсбук страницата и сайта
на училището на проведени инициативи и
мероприятия по БДП на училищно и
извънучилищно ниво.

Председател на
УКБДП

Директор
Председател на
УКБДП

