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Приложение №5
ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ”ВАСИЛ ЛЕВСКИ ”
С.ХИТОВО,ОБЩ.ДОБРИЧКА,ОБЛ.ДОБРИЧ
Утвърждавам:……………..
/………………./
ПЛАН
ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ДВИЖЕНИЕТО ПО ПЪТИЩАТА
ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА
І.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Избор на комисия по БДП приета на заседание на Педагогическия съвет с
Протокол № 10/13.09.2019година.
Състав на комисията :
Председател:Мария Чакърова
Членове: 1.Румяна Иванова
2. Янка Кръстева
2.През учебната 2019/2020 г. година обучението по БДП ще се осъществява,съгласно
нормативната уредба.
3.Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с ДОС.
ІІ.ОРГАНИЗАЦИЯ
1.Извършва се от директора на училището със съдействието и участието на длъжностни
лица от местните органи на МВР.
2.Занятията се провеждат от класните ръководители в ЧК.
3.При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се
използва:специализирана литература,учебните програми по БД,учебно-методически
помагала и др.
ІІІ.ЦЕЛИ
1.Опазване живота и здравето на учениците.
2.Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите за
личната безопасност и тази на околните.
ІV.ЗАДАЧИ
1.Формиране на система от специални знания,умения и навици,необходими за
успешната адаптация към живота.
2.Осигуряване знания за безопасно движение и за особеностите и опасностите на
движението по пътищата.
3.Създаване на оптимални условия за безопасно придвижване на учениците чрез
изучаване правилата за движение по пътищата и с активната подкрепа на родители и
учители.
4. Осъществяване на системни и постоянни действия съвместно с общинските органи за
предприемане на подходящи регулиращи и ефективни организационно-технически
защитни мерки /предпазни парапети, пътна маркировка и др./
5.Усъвършенстване на контролно методическата дейност на педагогическите
специалисти.
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6.Активно съпричастие на родителите, семейството и училищното настоятелство в
процеса на намаляване на вероятността от ПТП.
V.ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
1.Учебният материал да се преподава съгласно утвърдените учебни програми и
глобалните теми за всеки клас.
Срок:през годината Отг.кл.ръководители
2.Преподаваният учебен материал да се отразява задължително в материалната книга.
Срок:през годината
Отг.кл.ръководители
3.Редовно да се провеждат задължителните часове по БДП.
Срок:през годината
Отг.кл.ръководители
4.Да се осъществява контрол върху учебния процес по БДП и провеждането на
планираните мероприятия.
Срок:постоянен
Отг.директора
5. В началото на учебното година класните ръководители в часа на класа да проведат
10 минутка и да запознаят учениците с пътно-транспортната обстановка в района на
училището .
Срок:16.09. 2019г.
Отг.кл.ръководители
6.Класните ръководители да проведат беседа-разговор за поведението на учениците
като участници в пътното движение.
Срок:20.09. 2019г.
Отг.кл.ръководители
7.С учениците от І до VІІ клас учителите да провеждат ежедневно „минутка”краткотрайно занимание,напомнящо на учениците изискванията за безопасност на
движението и задълженията им за безопасно поведение на улицата и в автобуса / за
пътуващите/.
Срок:постоянен
Отг.учителите
8.След завършването на учебните занятия дежурните учители да придружават с
автобусите учениците от съставните села.
Срок:постоянен
Отг.дежурните учители
9.До края на първата учебна седмица съвместно с родителите да е определи найбезопасния маршрут от дома до училището и обратно за учениците от І и ІІ клас.
Срок:20.09.2019г.
Отг.кл.ръководители
10.Да се осигурят учебните програми по БДП за съответните класове.
Срок:16.09.2019г.
Отг.директора
11.Да се заложат на отделен ред в Списък-Образец №1 часовете за изучаване на
правилата по БДП.
Срок:20.09.2019г.
Отг.директора
12.Да се осигурят необходимите учебни средства и учебните тетрадки по БДП.
Срок: м. септември
Отг.кл.ръководители
13.В началото на учебната година комисията да направи оглед и да изготви
предложение за обезопасяване на района на училището.
Срок:20.09. 2019г.
Отг.председателя
14.Да се проведат срещи с Обществения съвет за обсъждане проблемите на БДП и
набележат конкретни мерки.
Срок:м. октомври
Отг.председателя
15.Да се ангажират родителите в оказване на помощ при провеждане на мероприятията
по БДП.
Срок:постоянен
Отг.кл.ръководители
16. При всяко организирано напускане на училищната сграда /екскурзии,походи,
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наблюдения и др./ да се проведе инструктаж с учениците за припомняне правилата за
безопасност на движението и да се документира в Книгата за инструктаж срещу
подпис.
Срок: при провеждане на мероприятието
Отг. ръководителя на групата
17.При възникване на ПТП с ученици и настъпила смърт,задължително да се
информира МОН и съответния РУО на МОН в срок от 24 часа.
Срок:при произшествие
Отг.директорът
18.Да се информира министъра на МОН и РУО на МОН в срок от 3 дни при възникване
на ПТП с ученици при наранявания.
Срок:при произшествие
Отг.директора
19.Да се изготви и изпрати информация в РУО на МОН за работата на училището по
БДП през учебната година.
Срок:м. юли 2020г.
Отг.председателя ,директора
20.Да се проведе инструктаж по БДП с всички ученици/начален и периодичен, както и
извънреден/.
Срок:IX ,II , IV
Отг. кл.р-ли, председателя
21.Преподавателите по БДП да се включат в квалификация по методика на
преподаването на БДП.
Срок: по план на РУО
Отг.директора
22.Да се запознаят родителите и учениците с “Практическите препоръки за
предотвратяване на ПТП с деца и ученици “
Срок : на родителска среща – X ,III
Отг.: кл. ръководители
23.Викторина с участието на родители, училищно настоятелство,ученици
“Да запазим децата на пътя”
Срок: м. април 2020 г.
Отг. : по год. план
24. Да се изготви график за извозването на учениците от съставните села и
придружаващ учител.
Срок : 16 .09. 2019 г.
Отг. Директора
Планът е приет на заседание на ПС с Протокол №10/13.09 2019г.и е утвърден със
заповед №РД-04-143 от 13.09.2019 г.
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Годишно планиране по БДП за
№

Тема на урока

1

Моят безопасен път до училище и
обратно
Моят робот знае безопасен път до
училище
Пешеходна пътека
Аз не пресичам сам
Пътен светофар за регулиране
движението на пешеходците
Двуколесни пътни превозни средства
за деца
Знам къде съм
Знам къде са пътните превозни
средства
Знам къде са другите

2
3
4
5
6
7
8
9

I

Вид на
урока
Т
П
х

клас
Брой
часове

Срок на
провеждане

1

9.10.19г.

х

1

23.10.19г.

х
х

1
1
1

13.11.19г.
27.11.19г.
11.12.19г.

х

1

15.01.20г.

х
х

1
1

12.02.20г.
4.03.20г.

х

1

29.04.20г.

х

Годишно планиране по БДП за II клас
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Тема на урока
Улиците до моето училище
Моят робот знае къде да пресича
Алгоритъм за безопасно пресичане
Пътен светофар за регулиране
движението на превозни средства
Отивам на училище с автобус,
трамвай,тролейбус,лек автомобил
Виждам и чувам пътните превозни
средства

Вид на
урока
Т
П
х
Х
Х
Х

Брой
часов
е
1
1
1
1

Срок на
провеждане

1

18.03.20г.

х

1

29.04.20г.

III

клас

Вид на
урока
Т
П
х
х

Брой
часове

Срок на
провеждане

1
1

25.09.19г.
20.11.19г.

х

Годишно планиране по БДП за
№
1
2

Тема на урока
Път. Елементи на пътя
Велосипед

25.09.19г.
23.10.19г.
27.11.19г.
12.02.20г.

5

3
4
5
6

Пътен светофар за велосипедисти
Безопасни места за управление на
велосипед
Моят робот спазва сигналите на
светофара
Знам къде са пътните превозни
средства

х
х

1
1

8.01.20г.
12.02.20г.

х

1

1.04.20г.

х

1

22.04.20г.

Годишно планиране по БДП за IV клас
№

Тема на урока

1
2
3

Пътни знаци.Пътна маркировка
Кръстовища
Пътни превозни средства ,използвани
в селското стопанство
В населено място
Извън населено място
Виждам пътните превозни средства
Чувам пътните превозни средства

4
5
6

Вид на
урока
Т
П
х
х
х

1
2
3

4
5

Тема на урока
Скоростен път.Автомобилен път
Моторни превозни средства.
Предупредителни пътни знаци за
опасност,пътни знаци относно
предимство и пътни знаци за
въвеждане на забрана и отменяне на
въведената забрана.
Конфликти на пътя
Виждам-предвиждам.

Срок на
провеждане
20.11.19г.
9.10.19г.
4.03.20г.

1
х

16.10.19г.
х
х

Годишно планиране по БДП за
№

Брой
часов
е
1
1

1
1
1

1.04.20г.
22.04.20г.

V клас

Вид на
урока
Т
П
Х
х
х

Х
х

Брой
часове
1
1
1

1
1

Срок на
провеждане
16.10.19г.
20.11.19г.
18.12.19г.

12.02.20г.
18.03.20г.
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Годишно планиране по БДП за

№

Вид на
урока

Тема на урока
Т

1
2

3
4
5

Видове пътища.Пътна мрежа
Пътни знаци със задължителни
предписания ,със специални
предписания и даващи допълнителна
информация.
Моторни превозни средства със
специален режим на движение.
Алкохол
Сензорни характеристики на зрението

1
2
3
4
5

Тема на урока
Карта на пътищата в България и
автомобилна навигация.
Мотопед.
Пътни знаци за оказване на
направления,посоки,обекти и др.
допълнителни табели.
Скорост.Пътнотранспортни
произшествия.
Сензорни характеристики на
зрението.

П
х

Х

Х
Х
Х

Годишно планиране по БДП за
№

VI клас
Брой
часове

Срок на
провеждане

1
1

29.10.19г.
12.11.19г.

1

10.12.19г.

1
1

10.02.20г.
16.03.20г.

VII

клас

Вид на
урока
Т
П
х

Брой
часове

Срок на
провеждане

1

29.10.19г.

1
1

12.11.19г.
10.12.19г.

х
х
х

10.02.20г.
х

1
1

16.03.20г.

