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Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с Протокол №10 

/13.09.2022 г. и е утвърден със Заповед № РД-10-2009/14.09.2022 г. на директора на 

училището.  

4270 Първомай, ул. „Кочо Честименски“ 20, тел.:0336 65716, e-mail: a.zlatarov@sou-zlatarov.org 
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I. ЦЕЛИ: 

1. Постигане на ефективност в мерките и дейностите на училището за опазване живота и 

здравето на учениците. 

2. Формиране  у учениците на отговорно отношение към въпросите на личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на знания за разпознаване и оценка на 

опасни ситуации и вредни фактори и развиване на умения з адекватни реакции. 

 

II. ЗАДАЧИ: 

1. Изграждане у учениците на система от специални знания и умения за психологическа 

устойчивост към стреса и готовност за реализацията им при ежедневните контакти с 

техниката, природата и хората. 

2. Създаване на условия за системно информиране на учениците за основните опасности 

и способности за тяхното предотвратяване. 

3. Реализиране на ефективно обучение за придобиване на теоретични знания и формиране 

на практически умения у учениците за безопасно движение по пътищата (БДП) с 

активната подкрепа на родителската общност и местната общност. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ: 

Настоящият план да се реализира в условията на активно сътрудничество с органите на 

КАТ, МВР и Община Първомай. 

В учебните занятия по БДП да се използват възможностите на медиите, съвременните 

учебно-методически помагала и техника и специализираната литература. 

 

IV. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Планът на училището за дейностите по безопасност на движението по пътищата се 

обсъжда и приема на заседание на Педагогическия съвет. 

Отг.: Директор 

Срок: м. септември 

2. Работни заседания на Училищната комисия по безопасност на движението по 

пътищата (УКБДП).   

Отг.: Председател на УКБДП 

Срок: ежемесечно 
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3. Провеждане на ордителска среща с родителите на учениците от I клас за указания за 

изработване на безопасен маршрут на всеки ученик. 

Отг.: класни ръководители 

Срок: м. септемри 

  

4. Своевременно снабдяване на учениците с учебни тетрадки по БДП. 

Отг.: учители по БДП 

Срок: м. септемри 

 

5. Осигуряване на учебния процес по БДП с актуални дидактически материали и 

средства. 

Отг.: УКБДП и учители по БДП 

Срок: м. октомври 

 

6. Реализиране на инициатеви за отбелязване на Световния ден на възпоменание на 

жертвите на ПТП. 

                                                      Отг.: УКБДП и класните ръководители 

Срок: м. октомври-ноември 

                              

7. Съставяне и реализиране на план на екипите по ключови компетентности 

заинтегративни връзки между теми по БДП и съдържанието на различните учебни предмети. 

Отг.: председатели на екипите по ключови компетентности 

Срок: м. ноември 

 

8. Проверка на годишното планиране за обучение по БДП в часа на класа. 

Отг.: ЗДУД 

Срок: м. октомври 

 

9. Работна среща с местните органи на КАТ, МВР, и Община Първомай за 

актуализиране на съвместните дейности и мерки във връзка с БДП за учениците.  

Отг.: Директор 

Срок: м. ноември 
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10. Предприемане на ефективни мерки за обезопасяване района на училището. 

Отг.: УКБДП 

Срок: м. ноември 

 

11. Контрол за въвеждане на 5-минутка. 

Отг.: ЗДУД и УКБДП 

Срок: м. ежемесечно 

  

12. Проверка на осигуряване на учениците с учебни тетрадки по БДП. 

Отг.: председател на УКБДП 

Срок: м. октомври 

 

13. Посещение на уроци по БДП. 

Отг.: ЗДУД и УКБДП 

Срок: м. октомври, ноември декември , април 

 

14. Контрол на спазването на графика на учителите з безопасно пътуване на учениците.   

Отг.: ЗДАСД и УКБДП 

Срок: ежемесечно 

 

15. Заседание на УКБДП за актуализиране на мерките за БДП за учениците в зимни 

условия. 

Отг.: ЗДАСД и УКБДП 

Срок: ежемесечно 

 

16. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка по БДП на учениците от I-

VII клас. 

Отг.: ЗДАСД и учители по БДП 

Срок: м. януари 

 

17. Практическо занятие по възрастови групи във връзка с БДП в зимни условия. 
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Отг.: председател на УКБДП и учители по БДП 

Срок: м. февруари 

 

18. Информация от УКБДП пред ПС за организацията и ефективността на обучението 

по БДП. 

Отг.: председател на УКБДП 

Срок: м. март 

 

19. Организиране и провеждане на срочна тестова проверка по БДП на учениците от   I-

VII клас. 

 

Отг.: ЗДАСД и учители по БДП 

Срок: м. май 

 

20. Отчет и анализ пред ПС за дейностите по БДП в училището.  

Отг.: председател на УКБДП 

Срок: м. юли 

 

 


